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االطاز العاو للبخح
أّالً:

 يتناول البحث تحميالً لمتطمبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميزالمؤسسي ،ىذا االستثمار الذي من شأنو أن يرقى بالمؤسسات ويحسن من
مستويات تميزىا في إطار التنافسية العالمية.
 وجاء البحث متناوالً كمية التربية بدمياط كنموذج لالستثمار في رأس المال البشريداخل تمك المؤسسة لتحقيق التميز من خالل :
أ -تحميل متطمبات استثمار رأس المال البشري
ب -استعراض مفيوم التميز المؤسسي ومتطمبات تحقيقو
ت -واقع رأس المال البشري داخل كمية التربية بدمياط وكيفية استثماره لتحقيق التميز
المؤسسي المنشود.

ثاىٔاً ّ :تْصل البخح إىل ىتاٜج أٍنَا :
 -1ال زالت كمية التربية بدمياط في حاجة إلى مزيد من الجيود لدعم تميزىا المؤسسي.
فعال في رأس المال
 -2ىناك عديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق استثمار َّ
البشري داخل كمية التربية بدمياط لتحقيق التميز المؤسسي.
 -3ال زال مفيوم االستثمار في رأس المال البشري داخل مؤسساتنا التعميمية كمدخل
لتحقيق التميز المؤسسي مفيوماً غير واضح المعالم.

كممات مفتاحية  " :رأس المال البشري – التميز المؤسسي – االستثمار في رأس المال البشري

"
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Requirements of Investing The Human Capital As an Input for
Achieving Institutional Excellence
" Faculty of Education in Damietta University … As a Model"
By
Mohammed Hassan Ahmed Goma'a
Assistant Prof.- Faculty of Education- Damietta University
Framework
First:
- The research analyses the requirements of investing the Human
Capital as an input for achieving institutional excellence. That
investment helps raising institutions and improves their excellence
levels within the Global Competitiveness.
- The research uses the Faculty of Education in Damietta University
as a model of the human capital investment in this institution for
achieving institutional excellence, by:
a) Analyzing requirements of the human capital investment;
b) Reviewing the concept of Institutional Excellence and its
requirements, and
c) Exploring reality of the human capital in faculty of Education in
Damietta and how to be invested in order to achieve the desired
institutional excellence.
Second: Findings
The research concluded to some significant results:
1- The Faculty of Education in Damietta University still needs more
efforts to support its institutional excellence.
2- There are a number of hindrances that constrain effective human
capital investment process in the Faculty of Education in Damietta
for achieving institutional excellence.
The concept of investing Human Capital in our educational -4
institutions as an input for achieving institutional excellence is
still an ambiguous concept.

Key Words:

human capital- institutional excellencehuman capital investment
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مكدم٘ :
مع إطاللة القرن الحادي والعشرين بدأت األنظار تتجو نحو التميز المؤسسي العصري
واالندماج العالمي في سياقات التنافس والجودة واالستثمار الشامل في كافة مناحي الحياة.
وتناغم ىذا التوجو مع االىتمام المتزايد بالعنصر البشري والذي يعد المكون األبرز من
مكونات التنمية الشاممة بل واألداة التي من خالليا تطبق كل الرؤى التي من شأنيا أن تخمق
واقعاً جديداً من التميز ،ومن ثم فإن المكون البشري يجب أن يكون عمى قدر أىميتو وذلك
من خالل البحث والتأصيل وصوالً إلى بناء واقع جديد يستثمر الطاقات البشرية الواعدة
ويوظفيا توظيفاً عصرياً جديداً وفق مبادئ واستراتيجيات منيجية تحقق في النياية ما يسمى
باالستثمار األمثل لرأس المال البشري .
وال خالف عمى أن بناء نظام تعميمي وتدريبي كفء يسعى لتطوير رأس المال البشري،
يمثل األساس السميم ألي جيد إصالحي استثماري في مصر ،ومن ىذا المنطمق فإن قطاع
الخدمات في أمس الحاجة لمخرجات تعميمية وتدريبية تمبي تطمعات دوره في إحداث النمو
االقتصادي ،ولذلك من المؤسف حقاً أن تظل حصة التعميم من اإلنفاق الحكومي تدور حول
 % 5وفق بيانات البنك الدولي ،وعمى أية حال ال يمكن ألي نظام تعميمي أن يحشد طاقاتو
فعال وعصري وواقعي لرأس المال البشري في منظومتو
لممستقبل إذا لم يكن ىناك استثمار َّ
العامة.

()1

إن اإلنطالق نحو استثمار رأس المال البشري في مؤسسات التعميم عمى وجو
الخصوص يعتبر أساساً يمكن بناء عميو فيم التقدم واإلزدىار البشريين كأفكار التنوير
اإلبداعية القائمة عمى أن تترك الحرية لمطاقات البشرية لمتعبير عن ذاتيا ،وأن تنطمق بعيداً
عن القيود التي تفرض عمييا ،وأن تنتقل من الوالء لممدراء إلى الوالء المؤسسي الشامل
والذين ىم شركاء في صياغتو ألنيم الطاقة البشرية الواعدة التي من شأنيا أن تتحمل تبعات
تمك المسئولية الثقيمة.

()2
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وتؤمن كميات التربية في مصر بدورىا الميم في تأىيل الطاقات البشرية الواعدة من
المعممين لسوق العمل في إطار من التوافق مع معايير اإلعداد العالمي قبل الخدمة ،ولكن
ىذه الكميات التي تسعى إلى مواكبة العالمية تواجو جممة من التحديات والتي من أىميا إلغاء
تكميف خريجييا بمصر عام  1998ذلك القرار الذي ضرب تمك الكميات في مقتل وجعل
الحديث عن تميزىا المؤسسي األكاديمي وجودة خريجييا مثار انتقاد دائم عمى أصعدة
متعددة ،وذلك يستدعي حتماً اتخاذ إجراءات سريعة إلعادة االعتبار لتمك الكميات  ،تمك
االجراءات التي من شأنيا أن تعيد الكميات إلى مسارات التميز والتنافس والتالحم مع المجتمع
من جديد وسبيمنا إلى ذلك إعادة استثمار كل الطاقات داخل كميات التربية.

()3

إن الحديث عن استثمار رأس المال البشري داخل الجامعات ىو نوع من أنواع
استشراف المستقبل ،استشراف يستثمر الطاقات الواعدة ،ويمد السوق بمخرجات مؤىمة ال
لفرص عمل جاىزة بانتظارىم بل ليكونوا قادرين عمى إيجاد فرص عمل بأنفسيم ،وابتكار
مجاالت عمل ومشاريع عمل وانتاج مبتكرة تعمل عمى جعل المجتمع مستعداً لمتغير السريع
باتجاه متطمبات جديدة وأعمال جديدة ال يدركيا المخططون االقتصاديون التقميديون الذين
يعتبرون العموم االنسانية حمالً زائداً ال طائل منو.

()4

ورأس المال البشري يمثل اآلن موقع الصدارة في االىتمام الوطني ،فالحديث في مصر
ال يتوقف عند أىمية وضرورة توجيو االىتمام إلى تأىيل العنصر البشري ،وقد انتيجت مصر
في السنوات األخيرة استراتيجيات لتنمية ميارات ىذا العنصر البشري كما اتخذت خطوات كثيرة
نحو وضع سياسة عصرية الستثمار رأس المال البشري  ،وربما يعتبر أكثر ىذه
االستراتيجيات شمولية ما تم اإلعالن عنيا في مؤتمر الشباب الذي عقد في يوليو ،2818
سعياً لتغيير وتطوير نظام التعميم الجامعي وقبل الجامعي بأنواعو الرسمي والفني والتدريب
الميني حتى يواكب نظم التعميم في الدول المتقدمة ،وزيادة الرعاية الصحية وجذب العقول
والكفاءات.

()5
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مػهل٘ البخح:
يسعى البحث إلى التخطيط الستثمار رأس المال البشري في كميات التربية كمدخل
لتحقيق التميز المؤسسي لتمك الكميات التي تئن تحت وطأة مجموعة من األزمات الشديدة
والتي جعمت الثقة المجتمعية فييا تيتز لدرجة أنو تعالت الصيحات في اآلونة األخيرة بإغالق
كميات التربية والغائيا بما يعد ىجوماً ساف ارً عمى ىذه الكميات التي صنعت وجدان اإلنسان
المصري عقوداً طويمة ،وقدمت لممجتمع مخرجات ىي من تقود مسيرة التعميم المصري حالياً،
بل عمى المستوى العالمي فإن كميات التربية أو كميات إعداد المعممين تمثل الصفوة في أي
توجو عالمي جديد نحو استثمار كل الطاقات البشرية لمواكبة تحديات األلفية الثالثة.
وقبل تحديد مشكمة الدراسة يستعرض البحث مجموعة من الدراسات السابقة ذات
العالقة ومن ىذه الدراسات العربية دراسة " العنزي  "2881والتي تناولت رأس المال البشري
كثروة حقيقية لمنظمات أعمال القرن الحادي والعشرين تمك الثروة التي يجب أن تستغل من
خالل رؤى استراتيجية قادرة عمى استيعاب تمك الطاقات واستثمارىا االستثمار األمثل.

()6

وجاءت دراسة " صباح  "2888متناولة أسس االستثمار في التعميم القائم عمى تأىيل
الطاقات البشرية وتدريبيا وصقل مياراتيا تمييداً الستثمار تمك الطاقات في تحقيق التنمية
المستدامة وذلك في إطار العالقات المتداخمة بين التربية والتعميم والنظام االقتصادي وصوالً
إلى بناء آلية جديدة لتنمية الموارد البشرية وكيفية استخراج العائد من االستثمار التربوي.

()7

وفي سياق متصل جاءت دراسة " عبد المنعم  "2817متناولة سبل تنمية رأس المال
الفكري في كميات التربية عمى ضوء متطمبات مجتمع المعرفة ،واستعرضت الدراسة مفيوم
رأس المال الفكري واألسس النظرية لو وواقع تنميتو داخل كميات التربية بمصر واالستراتيجية
المقترحة الستثمار رأس المال الفكري داخل تمك الكميات لمواكبة تحديات مجتمع المعرفة.

()8

وتناولت دراسة " غنيمة  "2818آلية جديدة لمتخطيط الستثمار رأس المال البشري
العربي لمواجية تحديات األلفية الجديدة وتناولت الدراسة نظرية رأس المال البشري ،وعالقة
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رأس المال البشري بالتنمية المستدامة ،والرؤية المقترحة الستثمار رأس المال البشري العربي
كمدخل لتحقيق النمو المستدام لبالدنا العربية في األلفية الثالثة.

()9

وجاءت دراسة " البنك الدولي  "2819متناولة اآلفاق االقتصادية العالمية ومبرزة أىم
التحديات التي تواجو دوال العالم في مجال استثمار طاقاتيا البشرية وسبل مواجية ىذه
التحديات وآليات دعم توجو دول العالم نحو توظيف الطاقات البشرية الواعدة واستثمارىا
االستثمار األمثل لتحقيق التميز المؤسسي ومواكبة التوجيات التنموية المستدامة عالمياً.

()18

وتناولت مجموعة من الدراسات األجنبية أسس استثمار رأس المال البشري في تحقيق
التميز داخل مؤسسات التعميم وخاصة المؤسسات التربوية ومنيا دراسة & "Abeyskera
" Guthria 2005والتي تناولت تقري ارً عن عن اتجاىات رأس المال الفكري في سريالنكا
وأسس استثمار الطاقات البشرية داخل المؤسسات وصوالً إلى استثمار نظام إداري عصري
قادر عمى استثمار كل الطاقات البشرية الموجودة داخل مؤسسات الدولة وصوالً إلى
التميز.

()11

وتناولت دراسة " "Hallaweh & Issa 2008أسس استثمار الطاقات البشرية الواعدة
داخل إحدى شركات الكيرباء في "إربد" وآلية توظيف الطاقات البشرية الواعدة لتحقيق التميز
وفق متطمبات القرن الحادي والعشرين.

()12

وتناولت دراسة " " Al- Ma'ani & Jaradat 2008تأثير رأس المال البشري عمى
منظمات العمل وكيف لمنظمات العمل بناء خطة واعدة الستثمار الطاقات البشرية الواعدة
كمدخل لتحقيق تميز ىذه المنظمات ودعم قدرتيا عمى التنافس مع المنظمات األخرى
المنافسة ليا.

()13

وأبرزت دراسة " "Qingzhen, Hu 2010أسس استثمار رأس المال البشري في
التعميم وآليات ىذا االستثمار وسبل تعزيز الطاقات اإلبداعية لدى الطالب وكذلك العاممين في
المدارس وصوالً إلى بناء مناخ قادر عمى توظيف الطاقات واعادة انتاج الذات والتوافق مع
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التوجيات العالمية الداعمة الستثمار المكون البشري الميم داخل كل المؤسسات وصوالً
لمتنمية المستدامة.

()14

وجاءت دراسة " "World Bank 2018مبرزة المخاطر المتوقعة لمتعميم عمى مستوى
العالم في ضوء تحميل مؤشرات تحميل التنمية البشرية  2818والتي أكدت أن التعميم في كثير
من دول العالم ال زال غير قادر عمى الوصول إلى الطالب المحرومين من التعميم ،وكذلك
مؤسسات اإلعداد غير قادرة عمى أن تعد معممين عمى قدر التحدي العالمي المعاصر  ،ذلك
التحدي الذي زاد من حجم الفجوة بين التعميم الممارس في عديد من دول العالم وبين اآلمال
والتوقعات المرجوة منو ومن ثم فإن االستثمار األمثل لمطاقات البشرية في تمك المؤسسات
أصبح ضرورة حتمية.

()15

وتؤكد كل الدراسات السابقة عمى عالمية التوجو نحو استثمار جديد لرأس المال
البشري في المؤسسات عامة وفي المؤسسات التربوية خاصة ،ىذا التوجو العالمي يتطابق
مع ما أشار إليو كل كل من " جوىر والباسل  "2818عند اإلشارة إلى أزمة االستثمار البشري
في مؤسسات التعميم المصري والتي تتمثل جوانبيا في :

()16

 اليدر في المؤسسات التعميمية والذي وصل إلى مستويات عالية جداً في ظلمنظومة تعميمية مترىمة بعيدة عن التنافسية العالمية سواء في التعميم الجامعي أو
قبل الجامعي.
 تدىور مكانة مؤسسات إعداد المعممين في مصر حيث لم تعد محل اىتمام الطالبمن ذوي الشرائح العالية من المجموع وخصوصاً بعد إلغاء التكميف في كميات
التربية ومن ثم غاب حافز االلتحاق بيا.
 ضعفت منظومة إدارة الموارد البشرية داخل كميات التربية في مصر في ظلاالعتماد عمى آليات روتينية تقميدية بعيدة كل البعد عن اإلطار العالمي المعاصر
المستثمر لطاقات الجميع.
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 صورية ممارسة الجودة واالعتماد في مؤسسات إعداد المعممين في مصر بمايؤشر لضعف عام عمى مستوى المماراسات األكاديمية واإلدارية إذ التركيز عمى
الكم بعيداً عن الكيف.
 غياب حوافز اإلبداع واالبتكار داخل المؤسسات التعميمية ومن ثم غياب الرغبة فيالتنافس ومواكبة العالمية بل والعجز عن ذلك وغياب آلية بناء القدرات والمؤىالت
التي ترسخ ىذا التوجو العالمي الجديد.
واعتماداً عمى ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال التالي:
كيف يمكن التخطيط الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
تطبيقاً عمى كمية التربية بدمياط كنموذج؟
وتفرع عن ىذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية ىي :
 -1ما اإلطار المفاىيمي لرأس المال البشري ومكوناتو؟
 -2ما األسس العامة الستثمار رأس المال البشري؟
 -3ما مفيوم التميز المؤسسي لكميات التربية في مصر؟
 -4ما واقع استثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز داخل كمية التربية بدمياط؟
 -5ما التصور المقترح الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
لكمية التربية جامعة دمياط كنموذج لكميات التربية في مصر؟
أٍداف البخح :
تمثمت أىداف البحث في :
 -1التعرف عمى أسس االستثمار في رأس المال البشري.
 -2تحميل واقع رأس المال البشري داخل كمية التربية بدمياط وأسس استثماره.
 -3إبراز أىم المعوقات التي تحوال دون االستثمار الجيد لرأس المال البشري داخل كمية
التربية بدمياط.
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 -4تحديد واقع التميز المؤسسي داخل كمية التربية جامعة دمياط وأىم المعوقات التي
تواججو.
 -5تقديم تصور المقترح الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
لكمية التربية جامعة دمياط كنموذج لكميات التربية في مصر.

أٍنٔ٘ البخح :
أ -األٍنٔ٘ اليظسٓ٘-:
تمثمت أىمية البحث في كونو يتناول اإلطار المفاىيمي لرأس المال البشري ودوره في
تحقيق التميز المؤسسي داخل كميات التربية في مصر مع استعراض أىم المعوقات التي
تحول دون التوظيف األمثل لمطاقات البشرية داخل تمك الكميات في سبيل السعي نحو التميز
المؤسسي.
ب -األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘-:
وتتمثل األىمية التطبيقية في تحميل واقع استثمار رأس المال البشري داخل كمية التربية
– جامعة دمياط كنموذج اعتمد عميو الباحث وصوالً إلى بناء تصور مقترح الستثمار رأس
المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي لكميات التربية في مصر.

ميَج البخح :
اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي والذي من سماتو سبر أغوار المشكمة وتحميل
جوانبيا وصوالً إلى تفسيرات ونتائج تمكن من التعاطي الجيد معيا لتحقيق الغايات المنشودة
من البحث

()17

ومن خالل ىذا المنيج تم تحميل مقومات رأس المال البشري بكمية التربية

بدمياط وأىم المع وقات التي تحول دون استثماره لتحقيق التميز المؤسسي وفق الرؤية التي
تناوليا البحث
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مصطلخات البخح
 -1زأع املال البػسٖ :
يعرف بأنو  " :مجموعة من العوامل التي يمتمكيا األفراد والقوى الجماعية العاممة
لممؤسسة ،ويمكن أن تشمل المعارف والميارات والقدرة التقنية والصفات الشخصية مثل الذكاء
والطاقة والموقف الراسخ وااللتزام األخالقي والقدرة عمى التعمم ،إضافة إلى الخيال والكفاءة
واإلبداع والرغبة في تبادل المعمومات والمشاركة مع الفريق والتركيز عمى أىداف
المنظمة".

()18

 -2التنٔص املؤضطٕ :
يعرف بأنو " :مجموعة من االستراتيجيات التي من شأنيا أن تحقق التفوق والريادة
المؤسسية من خالل تبني مجموعة من الممارسات القياسية الداعمة المعتمدة عمى التحفيز
واستثمار الميارات عالية المستوى كمدخل لزيادة االبتكار ،وتحسين األداء ،ودعم ثقافة
التحسين المستمر ،والتزام أعمى درجة من درجات الجودة في تدريب الكوادر البشرية وتأىيميم
واستثمار مياراتيم الستثمار األمثل من خالل مؤسسات إعداد متميزة".

()19

ويعرف كذلك بأنو  " :الطريقة اإلجمالية لمعمل التي تؤدي إلى الرضا المتوازن لكل من
( المتعاممين مع المؤسسة  ،والموظفين  ،والمجتمع) وبالتالي الوصول إلى النجاح طويل
المدى في العمل.

()28

ويعرف البحث التميز المؤسسي المعتمد عمى استثمار رأس المال البشري بأنو:
تمك الجيود المخمصة التي تتم داخل المؤسسة اعتماداً عمى جيود كل المنتسبين إلييا
وفق تخصصاتيم المتنوعة وصوالً إلى أعمى درجة من درجات األداء المميز الذي يكتسب رضاً
مجتمعياً وي ِّ
مكن المؤسسة من التنافس المحمي واإلقميمي والعالمي مع المؤسسات المناظرة في
إطار المقومات األساسية لمتميز المؤسسي.
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حدّد البخح :
تمثمت حدود البحث في أربعة حدود ىي :
 -1الحد الموضوعي  :وتمثل في تحميل منظومة رأس المال البشري داخل كمية التربية
بدمياط لكميات التربية بمصر ،واستعراض شامل لمفيوم التميز المؤسسي وآلياتو
وكيفية استثمار الطاقات البشرية الواعدة داخل كمية التربية بدمياط لتحقيق التميز
المؤسسي المنشود.
 -2الحد البشري  :اعتمد البحث عمى عينة من :
 السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بكمية التربية جامعة دمياط. السادة أعضاء الجياز اإلداري بكمية التربية جامعة دمياط. -3الحد الجغرافي  :يعتمد البحث عمى تحميل أسس استثمار رأس المال البشري
كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي داخل كمية التربية جامعة دمياط كنموذج لكميات
التربية في مصر واالعتماد عمى كمية التربية بدمياط بحكم عمل الباحث بيا ومن
ثم سيولة التواصل مع مكونات رأس المال البشري بيا.
 -4الحد الزمني  :يتثمل في زمن إجراء البحث في عام .2819

أدّات البخح :
اعتمد البحث في شقو الميداني عمى استبانة طبقت عمى عينة الحد البشري بكمية
التربية بدمياط الذي سبقت اإلشارة إليو ،وذلك لمتعرف عمى آرائيم حول سبل التخطيط
الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي لكميات التربية في مصر مع
اإلشارة إلى كمية التربية جامعة دمياط كنموذج.

بئ٘ البخح :
تكون البحث من أقسام ثالثة عمى النحو التالي :
أ -الكطه األّل  :اإلطار النظري لمبحث وتضمن :
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أّالً  -:رأس المال البشري ( إطار مفاىيمي ).
ثاىٔاً  –:التميز المؤسسي ( كمفيوم والمرجعيات األساسية).
ثالجاً  -:واقع التميز المؤسسي لكمية التربية بدمياط في ضوء معطيات استثمار رأس
المال البشري بيا.
ب -الكطه الجاىٕ  :اإلطار الميداني ويشمل :
أّالً  -:الدراسة الميدانية وآلية تطبيقيا.
ثاىٔاً  -:تحميل نتائج الدراسة الميدانية.
ج -الكطه الجالح  :التصور المقترح الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق
التميز المؤسسي لكميات التربية في مصر كمية التربيو بدمياط نموذجاً.

الكطه األّل  :اإلطاز اليظسٖ للبخح :
أّالً – رأس المال البشري " إطار مفاىيمي"

أ -مفَْو زأع املال البػسٖ :
يتكون رأس المال البشري من المعرفة والميارات والصحة التي ينتجيا الناس خالل
سنوات حياتيم ،وتمكنيم من تحقيق تطمعاتيم كأعضاء منتجين في المجتمع ،ويعود رأس
المال البشري بمنافع كبيرة عمى األفراد والمجتمعات والبمدان ،كان ىذا صحيحاً في القرن
الثامن عشر عندما كتب االقتصادي االسكتمندي "آدم سميث" بأن اكتساب الميارات والتعميم
أثناء الدراسة أو التدريب الميني يتكمف نفقة حقيقية والتي ىي رأس المال في شخص ما،
تمك المواىب جزء من ثروتو وكذلك من ثروة المجتمع  ،وال يزال صحيحاً حتى اليوم(.)21
إن الحكومات التي تسعى إلى تحقيق النمو االقتصادي تفضل االستثمار في رأس المال
المادي اعتقاداً منيا أن ذلك ىو الطريق السريع لمرفاىية ،ولكنيا عادة ما تكون أقل اىتماماً
برأس المال البشري والذي ىو حاصل مجموع صحة السكان ومياراتيم ومعارفيم والذي من
شأنو أن يكون استثما ارً فعاالً في بناء المواىب والتي تمكن الدول من الحفاظ عمى معدالت
أعمى من النمو في عالم اليوم عالم التغير السريع.

()22
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وتناول ""Spence,2002رأس المال البشري معرفاً إياه بأنو :
"مصطمح يشير إلى مخزون المعرفة والعادات والسمات االجتماعية والشخصية والتي
تؤىل صاحبيا من القدرة عمى اإلبداع في أداء األعمال إلنتاج قيمة اقتصادية".

()23

وتعرفو الموسوعة الحرة " "Wikipediaبأنو :
"ىي وجية نظر اقتصادية إجمالية عن اإلنسان الذي يتصرف داخل االقتصادات ،وىو
محاولة لالعتراف بالتعقيد االجتماعي والبيولوجي والثقافي والنفسي أثناء تفاعميا في إطار
االستثمار البشري الشامل في ميادين التعميم والتنمية االقتصادية ودعم االنتاجية واالبتكار
وتعزيز ميارات العمل".

()24

وعرفتو "راوية حسن  "2883بأنو :
"مجموعة الميارات والمعارف التي تمثل مجموع كل ما يعرفو كل فرد في منظمتو
ويحقق ميزة تنافسية في السوق".

()25

يعرفو "العنزي  " 2881بأنو "الخبرة المتجددة والميارات العالية التي يتمتع بيا األفراد
داخل المجتمع والتي تمكنيم من أن يكونوا ذخيرة قوية تمكن المجتمع من التميز والرقي".

()26

ويعرفو كل من " "Choi &Behling 1997بأنو القوة الحقيقية التي تضمن التفوق
والتميز لممنظمات عمى المدى الطويل بما يؤىميا لممحافظة عمى مستوى متميز من الجدارة
التي تؤىميا لخوض سباق التنافسية مع المنظمات األخرى المناظرة بما يمثمو ىذا المصطمح
من ثراء شامل عمى مستوى خبرات العاممين ومعموماتيم ومياراتيم ومعارفيم وقدراتيم.

()27

ويرى كل من " "T.Torres & M.Aria 2005أن رأس المال البشري تجاوز الميمة
المتعمقة بالمعارف والميارات والقدرات ليشمل تجارب الحياة العامة ،والميارات الجماعية،
والقيم والمعتقدات والمواقف وىو ما يستدعي أن تقوم المنظمات باالستثمار فيو كتوظيفو،
وتدريبو واالحتفاظ بو ،وتشجيعو عمى االبتكار والمرونة.

()28

وأشار كل من " "Duft & Marcic . 2006إلى أن رأس المال البشري يعرف بأنو "
القيمة االقتصادية لمعارف وخبرات وقدرات العاممين".
- 1868 -
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ّباضتطالع املفأٍه الطابك٘ لسأع املال البػسٖ خلص البخح إىل زتنْع٘ مً املالحظات
تتنجل يف:
 -1رأس المال البشري يمثل مخزوناً فكرياً يتمثل في مخزون العادات والتقاليد والقيم
والمعتقدات التي تمثل السياج الفكري المحيط بيذا المخزون االستراتيجي الثمين.
 -2رأس المال البشري في بعده االقتصادي ىو االستثمار األمثل لمطاقات اإلبداعية
البشرية والميارات اإلنسانية الواعدة في كافة التخصصات والمجاالت.
 -3رأس الم ال البشري ىو مفتاح التمايز والتنافس العالمي فالقدرة عمى امتالك ىذه
الثروة البشرية تمكن من يمتمكيا من خوض غمار التنافس العالمي بخطى ثابتة
وواثقة نحو تحقيق األىداف والغايات والرؤى التنموية المستقبمية.
 -4رأس المال البشري يمثل أرقى مجال من مجاالت االستثمار إذ ىو استثمار معمر
يرتقي بالقدرات والميارات التي من شأنيا أن ترتقي بالمؤسسات في إطار من
التناغم والعمل الجماعي الذي تحكمو قيم وأخالقيات وثوابت راسخة.
 -5رأس المال البشري يعد مؤش ارً من مؤشرات قياس التقدم والتنافس االقتصادي بين
األمم ،إذ من خالل العنصر البشري ومؤىال تو ومياراتو وسبل استثمار الطاقات
البشرية والخطط اآلنية والمستقبمية الستثمار ىذا العنصر الميم يمكن الحكم عمى
مواقع الدول من الخريطة العالمية في ميدان التنافس والتمايز.
وىذا يتطابق من ما أشار إليو كل من " "George and Ekaterina 2007إلى أن
رأس المال البشري يتكون من ثاللث خواص تتجسد في :

()38

أ -الكدزٗ  :وتتكون من ( المعرفة ،الميارات الجماعية ،المعرفة العممية ).
ب -املْاقف  :وتتكون من ( مستوى الحافز ،األنماط السموكية).
ج -مسّى٘ اذتسن٘  :وتتكون من ( االبتكار ،اإلبداع ،المرونة ،التكيف).
ب -أىْاع زأع املال البػسٖ :
ينقسم رأس المال البشري إلى قسمين رئيسيين ىما :
- 1861 -
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 -1زأع املال البػسٖ العاو :
ىذا النوع من رأس المال البشري يتم تتطويره خارج المؤسسة ويتميز بسيولة نقمو عبر
المؤسسات ،ويتميز بإمكانية تحديده بسيولة من مجموعة المعارف التي تنتقل من
المؤسسة ،أما تكاليف تطوير ىذا النوع فيتحمميا األفراد.
 -2زأع املال البػسٖ ارتاص :
ىذ النوع من رأس المال البشري خاص بالمؤسسة ،ويتميز بصعوبة نقمو لممافسين
نظ ارً لممعرفة الضمنية التي يحمميا ،أما تكاليف تطوير رأس المال البشري الخاص
بالمؤسسة فتتحمميا المؤسسة بسبب تضحية موظفييا بفرص التوظيف األخرى،
وارتب اطيم بالعمميات الخاصة بالمؤسسة ،وتطوير مياراتيم الفريدة كمما زاد اندماجيم
في مؤسساتيم.
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وقد أشار " "Swart 2005إلى أىم الفروق بين ىذين النوعين من رأس المال
البشري في الشكل التالي :

أبعاد االختالف

-

-

-

-

رأس المال البشري الخاص

رأس المال البشري العام

1
موقع لتطوير

داخل المؤسسة

خارج المؤسسة

2
تكاليف لتطوير

استثمار المؤسسة

الفرد

3
قابمية النقل

غير قابل لمتحويل ( النقل)

قابل لمتحويل ( النقل)

4
نوع المعرفة

ضمنية

ظاىرية

عدد المشاريع الفريدة ،حل

التعميم ،سنوات العمل،

المقاييس المستخدمة
-

()32

5

المشكالت الخاصة بالمؤسسة،

اتباع إجراءات عمل فريدة،

الخبرة ،الخبرة اإلدارية.

الحمول المعتمدة عمى الفريق

شكل ( )1الفروق بين رأس المال البشري الخاص ورأس المال البشري العام
ويالحظ من خالل استعراض النوعين أن رأس المال البشري الخاص ىو ما يركز عميو
البحث الحالي والذي ينشد استثما ارً لمطاقات البشرية داخل كميات التربية بمصر من خالل
استثمار نوعي ليذه الكفاءات ودعم االرتباط بالمؤسسات واالبتكارية في التعامل مع األزمات
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والمشكالت ودعم العمل الجماعي المعتمد عمى روح الفريق ودعم الوالء واالنتماء ليذه
المؤسسات في خصوصية ف ريدة عنوانيا رأس مال بشري مدرب ومؤىل قادر عمى إحداث
التغيير بيذه المؤسسات التربوية.
ج -امليطلكات األضاضٔ٘ لالضتجناز يف زأع املال البػسٖ.
االستثمار في رأس المال البشري عممية تحكميا قواعد أساسية ومنطمقات راسخة يمكن
استعراضيا في المحاور التالية :

()33

 -1املنٔصات األضاضٔ٘ لسأع املال البػسٖ:
يتميز رأس المال البشري بمجموعة من الخصائص يمكن تمخيصيا في النقاط التالية:
أ -رأس المال البشري لو جزأين جزء فطري وجزء مكتسب .
ب -المعارف والكفاءات تعد المضامين األكثر أىمية في رأس المال البشري.
جـ -يتطمب اكتساب وتكوين رأس المال البشري استثمار موارد مالية وتخصيص وقت وبذل
جيد لذلك.
د -يتطور رأس المال البشري باالستعمال والخبرة في مجال العمل أو عن طريق التكوين
والتعميم بكل أنواعو.
هـ -يتعرض رأس المال البشري لمتقادم ويحتاج إلى تجديد.
و -يختص رأس المال البشري بالفرد الذي يكتسبو.
ز -يعتبر رأس المال البشري مصد ارً من مصادر الدخل.
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ويمخص البحث المميزات األساسية لرأس المال البشري في الشكل التالي

(*)

:

مميزات رأس المال البشري

فطري مكتسب

تحكمو مضمين

استثمار معمر

استثمار مربح

استعداد فطري

أىميا المعارف
والكفاءات والقدرات
الذاتية والرغبات
في التميز الدائم
والتوجو المقنن
نحو التنمية
المينية

يعد أرقى أنواع

إذ يعد مؤش ار ميما من
مؤشرات ارتفاع الدخل
القومي
كما أنو يعد المسئول
األول عن التميز
المؤسسي المحقق
لممكاسب عمى تنوعاتيا
المادية والمعنوية..

وميارات إنسانية
تدعميا التنمية
المينية والتعميم
الصحيح

االستثمار إذ يتسم
بالديمومة والثبات
والقدرة الدائمة
عمى التطوير
المرن.

استثمار متجدد متطور مرتبط بالتنمية المستدامة ومستجدات العصر

استثمار يتعرض لمتقادم فيو في حاجة دائمة إلى التطوير والتحديث واالستفادة من معطيات
اء وتمي ازً
العصر الجديد والتناغم مع التحديات مواجي ًة واحتو ً
شكل ( )2مميزات رأس المال البشري *(من إعداد الباحث)
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وىنا يشير البحث إلى أن االستثمار في رأس المال البشري يعد مدخالً لمتميز بما
يمتمكو ىذا النوع من االستثمار من مميزات تؤىمو ألن يكون مسئوالً عن بناء التميز
المؤسسي المنشود والذي ىو اليدف الريئس من ىذا البحث والذي يسعى إلى ترسيخ التميز
المؤسسي داخل كميات التربية بمصر اعتماداً عمى استثمار رأس المال البشري استثما ارً فعاالً.
 -2غآات االضتجناز يف زأع املال البػسٖ داخل املؤضطات
االستثمار في رأس المال البشري داخل المؤسسات بصفة عامة يستيدف تنمية بيئة
الموارد البشرية والتي تستيدف بناء ثمانية أنماط بشرية داخل المؤسسات لتحقيق المفيوم
األمثل الستثمار رأس المال البشري ،ويمكن إبرازىا من خالل الجدول التالي والذي أبرز من
خاللو "عبد الرزاق والناصر" غايات االستثمار في رأس المال البشري داخل المؤسسات (:)34
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جدول ( )1غايات االستثمار

األدوار الرئيسية

الغايات المتوقعة وفقاً لواقع االستثمار في رأس المال البشري

المدراء أصحاب الكفاءات

االستثمار في إعدادىم يعدىم ألن يكونوا حمقة وصل بين
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والعمميات األساسية ،كما يجب
إعدادىم لتحديد ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية لنجاح العمل
المؤسسي ،والقدرة عمى القيادة الشاممة المتوافقة مع الرؤية
االستراتيجية لممؤسسة التي ينتمي إلييا.

محممو األعمال

في إطار التنافسية تجدر اإلشارة إلى تأىيل محممي األعمال
الذين يمتمكون خمفية عممية قوية في مجال االحصائيات
والتنبؤات مع القدرة عمى تحميل الواقع الحالي لممؤسسة واألدوار
المستقبمية المتوقعة ليا.

)(BICC Manager

)(Business Analysts

تحتاج المؤسسات إلى كادر بشري قادر ومؤىل ألن يطور وينفذ
مضيف البيانات الرئيس
استراتيجية إدارة البيانات والتي تتضمن إيصال المعمومات،
(Chief
Data
فضالً عن مراقبة وايصال التقارير حول جودة البيانات إلى كافة
)Steward
أنحاء المنظمة  ،كما يساىم في توليد برامج لتحسين نوعية
البيانات وانجاز مفاىيم ما بعد البيانات لألنشطة األساسية.
المستشار التكنولوجي

في إطار البيئة الرقمية المؤسسية العالمية يجب إعداد ذلك
الكادر المسئول عن التنفيذ التكنولوجي لمميام المؤسسية،
والعمل عمى ضمان اإلعداد التكنولوجي الجيد لمختمف األعمال
وتقديم النصح ألعضاء الم ؤسسة حول االتصال والمتطمبات
التكنولوجية والموضوعات ذات الصمة.

مدير المشروع

يجب أن يكون في كل مؤسسة مدير تنفيذي لممشروعات
المستقبمية الطموحة ىذا المدير قادر عمى تنسيق الجيود داخل
مؤسستو ،وقادر عمى إحداث التغيير وقيادة رؤى التطوير
والتواصل مع الجيات المعنية لعرض وجية النظر والحصول
عمى الدعم التنظيمي والمالي لممشروع.

(Technical
)Consultant

)(Project Manager

* كما توجد أدوار أخرى لرأس المال البشري في المؤسسات نذكر منيا  :الكوادر
اإلدارية المساندة ،الخدمات المعاونة ،السكرتارية ،األطقم الفنية ،الشركاء الداعمون،وغيرىم.
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بعد اضتطالع البخح لػآات االضتجناز يف زأع املال البػسٖ جتدز اإلغازٗ إىل ما ٓلٕ :
أ -االستثمار في رأس المال البشري ىو استثمار عصري متناغم مع المستجدات
التكنولوجية المعاصرة إذ تعتبر التكنولوجيا مكوناً رئيساً من مكونات التأىيل لممستقبل.
ب -االستثمار في رأس المال البشري يستيدف بناء كوادر قادرة عمى إحداث التغيير
المنشود داخل المنظمات في إطار الرؤية االستراتيجية الواعية لتمك المؤسسات.
جـ -االستثمار في رأس المال البشري ىو استثمار منيجي تحكمو خطة عمل محددة
تحكميا رؤية ورسالة وآليات تنفيذية واعدة.
د -االستثمار في رأس المال البشري ىو استثمار تنافسي يؤمن بالجدارة والقدرة عمى
اثبات الذات وتحدي اآلخر من خالل الدعم الذاتي القائم عمى استثمار الطاقات
البشرية المتوفرة وحسن استغالليا االستغالل األمثل.
وىذا يتطابق مع ما أشار إليو " فمية "2887عندما أكد عمى أن االستثمار في رأس
المال البشري ىو المشروع العالمي القادم ،المتحكم في قوة االقتصاد وقوة التنمية والقدرة عمى
التنمية وبسط النفوذ الثقافي والييمنة الرقمية عمى العالم.

-3

()35

إدازٗ زأع املال البػسٖ :
تعد عممية إدارة رأس المال البشري من العمميات الميمة الالزمة لتحقيق األىداف

العامة لإلدارة والمتمثمة في :

()36

أ -تحديد تأثير األشخاص عمى العمل ومساىمتيم في القيمة.
ب -إثبات أن ممارسة الموارد البشرية تنتج القيمة مقابل المال فييا يعد استثما ارً
عصرياً.
ج -تقديم التوصيات بشأن الموارد البشرية في المستقبل واستراتيجيات األعمال.
د -تحديد فجوات المعرفة والميارة فييا.
ه -استقطاب وجذب أولئك العاممين الذين بمقدورىم تغطية تمك الفجوات.
و -تحديد االحتياجات التدريبية واتاحة وتوفير برامج تدريبية متطورة لمعاممين.
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ز -تنفيذ نظام األجر عمى أساس المعارف والميارات والخبرات التي يمتمكيا األفراد
العاممون.
ح -بناء استراتيجية جديدة لالستقطاب والتسريح بما ال يؤثر عمى نظام العمل داخل
المؤسسات.
ط -التأكيد عمى التحديث

المستمر لمميارات بشكل دوري كأساس لالستمرار في

المؤسسة.
ي -القيام المستمر بتحميل الميارات التي تجعل المؤسسة دائماً قادرة عمى التحدي
والثبات في مضمار التنافس العالمي.
ويمكن التدريب عمى إدارة رأس المال البشري من خالل أنماط التدريب التالية :37
أ -التدزٓب االبتهازٖ  :والتدريب ىنا يكون من أجل منح الفرص لالبتكار والتفكير
اإلبداعي ،وعميو فإن التدريب يطبع في نفوس المتدربين مجموعة من األفكار
تدعم العمل اإلبداعي وتدعم تقبل الذات وترسخ االستفادة من خبرات اآلخرين
وتقبل آرائيم
ب -التدزٓب الطلْنٕ  :ينظر ىذا النوع من التدريب إلى األىداف التنظيمية وحاجات
األفراد عمى أنيما متكامالن ،ولذلك البد من التوفيق بينيما ،فالتدريب السموكي
يعمل عمى إحداث تغيير في المفاىيم واالتجاىات.
ج -تدزٓب املَازات تبعاً ملكازب٘ دتْدٗ  :والجودة غدت اآلن مكوناً رئيساً من مكونات
التميز المؤسسي ومن ثم فإن تدريب الكوادر البشرية عمى مقاربات الجودة غدا
نوعاً جديداً من أنواع التميز.
وىنا يشير البحث إلى أن إدارة رأس المال البشري يجب أن تتضمن بناء خطة واعية
واعدة قادرة عمى تحقيق األىداف المنشودة لتمك اإلدارة التي ىي األساس الذي يعتمد عميو
لصناعة التميز المؤسسي.
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 -4مداخل قٔاع[ زأع املال البػسٖ
إن عممية قياس رأس المال البشري خضعت إلى كثير من المحاوالت الموضوعية وفق
نماذج وأساليب متنوعة منيا:

()38

أ -اليناذج الْصفٔ٘  :وىذه النماذج تصف سمات وخصائص رأس المال البشري وتركز
عمى استطالع اآلراء واالتجاىات التي تعتبر ميمة في تأثيرىا غير المباشر عمى أداء
عمميات المعرفة وتحقيق نتائجيا المرغوبة.
ب -اليناذج املستبط٘ بسأع املال البػسٖ ّامللهٔ٘ الفهسٓ٘  :وىي النماذج القائمة عمى
تحويل األصول المعرفية غير الممموسة في أقسام المنظمة المختمفة إلى شكل من
أشكال الممكية الفكرية التي تستحوذ عميو المنظمات وتعتز بحيازتيا ليا في إطار تنافسي.

ج -اليناذج املستبط٘ مبكآٔظ األداّ ٛفل التصئفات العاملٔ٘ للنؤضطات  :وىنا يعتمد القياس
عمى مجموعة من المقاييس العالمية المعتمدة والتي تعتمد عمى ثالثية الجودة
واالع تماد األكاديمي وتقييم األداء ،وتعتمد ىذه األخيرة عمى مجموعة من المؤشرات
أغمبيا مرتبط بقياس أداء رأس المال البشري ويتم عمى ضوء ىذه المؤشرات تصنيف
المؤسسات عمى تنوعاتيا حسب نتائج التقييم.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن قياس رأس المال البشري عممية معقدة تحتاج إلى بناء آلية
جديدة تعتمد الموضوعية والمعيارية مع التطبيق ،وتعتمد عمى صيغ عالمية معتمدة كي تكون
نتائجيا متسقة مع الواقع العالمي في االستثمار وموضحة لموقعنا المؤسسي الحالي وما
الذي يجب عمينا أن نقوم بو وصوالً إلى مستوى جيد من االستثمار يمكننا من مواكبة العالمية
واالستفادة من رؤى التطوير المعاصرة ورؤى االستثمار العصري في رأس المال البشري.

ثاىٔاً  :التنٔص املؤضطٕ ( املفَْو ّاملسجعٔات األضاضٔ٘)
تناول البحث في المحور السابق المفاىيم األساسية لرأس المال البشري داخل
المؤسسات ،وعند الحديث عن التميز المؤسسي ال يمكن أن نغفل أن رأس المال البشري ىو
األساس في بناء التميز ،وىو األساس في صناعة الريادة لممؤسسات عمى تنوعاتيا ،ومن ثم
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فإن دراسة التميز المؤسسي ال يمكن أن ينظر إلييا بعيداً عن التوجو العام الستثمار رأس
المال البشري.

أ -مفَْو التنٔص املؤضطٕ:
ٓعسف التنٔص املؤضطٕ بأىُ " :الميارة في إدارة المنظمة وتحقيق النتائج بناء عمى
مجموعة من الممارسات التي تشتمل عمى  :التركيز عمى النتائج ،االىتمام بالعمالء ،والقيادة
وثبات اليدف ،وادارة العمميات ،واشراك األفراد ،والتحسين المستمر واإلبداع ،والمنفعة
المتبادلة بين الشراكات ،والمسئولية االجتماعية المشتركة ،وتحقيق المنافع ألصحاب
المصمحة بشكل متوازن لألفراد والمجتمع بأسره".

()39

ننا ٓعسف بأىُ  " :نمط فكري وفمسفة إدارية تعتمد عمى منيج يرتبط بكيفية إنجاز
نتائج ممموسة لممنظمة لتحقيق التوازن في إشباع احتياجات األطراف كافة سواء من أصحاب
المصمحة أو المجتمع ككل في إطار ثقافة من التعمم واإلبداع والتحسين المستمر"

()48

ّٓعسف نرلو بأىُ " :الخبرة المقدرة من المعرفة الصحيحة واإلجرائية لمنظمة معينة
والتي تعكس األداء المتفرد الناجح والكفء والموجو ألداء أية ميمة بطريقة متميزة".

()41

ّيف إطاز زضا العنالّ ٛحتكٔل زغباتَه ٓعسف بأىُ  " :الوضوح في التعرف عمى
العمالء وتفيم مطالبيم واحتياجاتيم واىتمام عناصر المنظمة كافة بتمبية تمك االحتياجات
والمتطمبات المستقبمية غير المتوقعة من خالل أداء يفوق التوقع ويحقق المنافع ألصحاب
المصمحة بشكل متوازن لألفراد والمجتمع بأسره".

()42

ويعرف ك ذلك بأنو  " :مجموع الممارسات التي تستيدف االرتقاء بالمؤسسات كي تنقميا
من حالة الركود والنمطية والروتين اإلداري إلى آفاق جديدة من اإلبداع والتميز".

()43

وىنا يرى البحث أن المفاىيم السابقة تتفق عمى مايمي :
أ -ىناك إطار فكري فمسفي يحكم التميز اإلداري داخل مؤسسات التعميم.
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ب -التميز المؤسسي ينطمق من خالل توافق كل أفراد المؤسسة وقناعتيم التامة
بأىميتو ومن ثم التوافق مع متطمباتو ومسئولياتو الممزمة.
ج -التميز المؤسسي لو أىداف وغايات محددة تستيدف الرقي العام بالمؤسسة سواء
من حيث جودة مدخالتيا وجودة مخرجاتيا وجودة العمميات داخميا تمييداً لتقديم
منتج ذي مواصفات عالمية قادر عمى المنافسة في إطار التميز.
د -التميز المؤسسي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفيوم الرضا المجتمعي إذ ال يمكن
لممؤسسات أن تتميز في فضاء مجيول ،إذ تستمد قوتيا من الدعم المجتمعي لو,
وكذلك من تقبل المجتمع لمممارسات المميزة داخل المؤسسات.
ه -التميز المؤسسي يمثل نقمة نوعية لممؤسسات إذ ينقميا من حالة الركود والروتين
والنمطية إلى واقع جديد عنوانو التنافس والتميز واإلبداع في إطار ممنيج ومقنن
يستثمر كافة طاقات أفراد المؤسسات وينمي قدراتيم وصوالً إلى بناء واقع جديد
منشود عنوانو التميز.

ّاعتنادًا عل ٙماضبل فإٌ البخح اذتالٕ ٓعسف التنٔص املؤضطٕ بأىُ :
" مجموعة من الممارسات المحددة والمنظمة والمقننة التي يمارسيا األفراد داخل
مؤسساتيم تستيدف تحقيق أىداف عالية الطموح تنقل المؤسسة نقمة نوعية تمكنيا من
التنافس والتميز واالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدميا لممجتمع في إطار عصري جديد
متوافق مع المعايير المحمية والعالمية لمتميز"..
وىذا ما يسعى البحث إلى إقراره داخل كميات التربية بمصر ،إذ يستيدف البحث تحقيق
التميز المؤسسي الشامل داخل ىذه الكميات من خالل استثمار طاقات العنصر البشري والذي
من شأنو أن يحقق أىداف التميز المؤسسي بمفيومو العصري إن خطط لو جيداً وفق رؤية
استراتيجية شاممة ترصد الواقع وتحدد أطر االنطالق نحو المستقبل في إطار منظومة التميز
المؤسسي الشامل المعتمد عمى استثمار جيد لرأس المال البشري.
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أ -المتطمبات األساسية لمتميز المؤسسي :
وفق المؤسسة األوروبية لمجودة " "EFQMفإن المتطمبات األساسية لمتمميز ىي :
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 -1خمق المستقبل المستدام . Creating a sustainable future
 -2تطوير القدرة التنظيمية . Developing of organizational capacity
 -3تسخير اإلبداع واإلبتكار .Harnessing creativity and innovation
 -4القيادة مع الرؤية واإلليام والنزاىة Leading with vision, inspiration and
.integrity
 -5إدارة مع خفة الحركة ( المرونة اإلدارية) Management with agility
 -6النجاح من خالل مواىب األفراد Succeeding through the talents of
.people
 -7الحفاظ عمى نتائج مميزة Sustaining outstanding results
ووفق المؤسسة األوربية لمتميز يرى البحث أن متطمبات التميز األساسية في
المؤسسات التعميمية تكمن في :
أ -بناء رؤية ورسالة تتوافقان مع متطمبات المستقبل.
ب -استحداث ىيكمية إدارية جديدة تتسم بتنظيم جيد الستثمار الموارد واإلمكانات
المتاحة.
جـ -استحداث آلية جديدة الستثمار الطاقات اإلبداعية البشرية الموجودة داخل
المؤسسات التعميمية بما يؤىميا ألن تكون قادرة عمى إدارة التميز المؤسسي في إطار
متميز.
د -استحداث آلية قيادة واعية قادرة عمى إدارة الموارد البشرية والمادية داخل
المؤسسات بما يؤىميا ألن تكون قادرة عمى إدارة التميز المؤسسي في إطار متميز.
هـ -التأكيد عمى مبادئ الشفافية والعدالة والنزاىة والحيادية في إدارة المؤسسات بما
يضمن بناء مناخ إداري عادل يحقق المعايير المثمى لمرضا الوظيفي.
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و -التأكيد عمى ترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة لمحفاظ عمى تميز األفراد وتعديل
مسا ر من ال يرقون إلى التميز في إطار من التناغم والتكامل المؤسسي الذي يرتقي
بالمؤسسة إجماالً تمييداً لتحقيق تميزىا الشامل.
وفي نفس السياق صنف " " Peters,T.J 2004المتطمبات األساسية لمتميز
المؤسسي عمى النحو التالي:
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 -1الكٔادٗ ّثبات الػآ٘  :وىنا يتم التركيز عمى دور القيادة الواعية في إرساء قواعد
العمل المؤسسي المميز وآليات ترسيخ الدعم المعنوي لمعاممين في المؤسسة.
 -2التنٔص املطتند مً املتعاملني  :وىذا التميز مستمد من قدرة المؤسسة عمى فيم
رغبات المتعاممين معيا وقدرة النظام المؤسسي الفعال عمى التجاوب مع العمالء.
 -3التْجُ االضرتاتٔجٕ  :العمل المؤسسي المميز ىو المستند إلى رؤى مستقبمية
استراتيجية واعية تسيم في التحسين المؤسسي المستمر وتحقيق التناسق
والتكامل بين كل أجزاء التنظيم المؤسسي.
 -4التعلٔه ّالتخطني املطتنس  :وىنا فإن المؤسسة تستيدف التدريب المستمر لمكوادر
البشرية والتحين المستمر لمبنية التحتية المؤسسية تعزي ازً لمموارد المادية والبشرية
معاً في آن واحد.
 -5الرتنٔص عل ٙاألفساد  :وذلك من خالل دعم طاقات اإلبداع واالبتكار لدى األفراد
وتبني سياسات طموحة من شأنيا أن تحفزىم لألفضل عمى مستوى الممارسات.
 -6تطْٓس الػسانات  :وذلك من خالل تعزيز العالقات مع المجتمع الخارجي وكسب
رضا العمالء وبناء نوع من أنواع االستثمار المجتمعي الداعم لممؤسسة والمستثمر
لمخرجاتيا في إطار عصري جديد داعم لمتميز.
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 -7تْجُٔ اليتاٜج  :من خالل تبني استراتيجيات تقييم مناسبة لقياس مستوى األداء
داخل تمك المؤسسات وتقييم المخرجات في ضوء ما تتوقعو المؤسسات الشريكة
والمجتمع وكافة المستفيدين من المؤسسة.
 -8املطْٝلٔ٘ االجتناعٔ٘  :من خالل تبني مجموعة من القيم المرسخة لمحوار
والداعمة لالنفتاح والتوافق واحترام اآلخر ،وتبني مجموعة ممارسات إنسانية
فاعمة من شأنيا أن ترسخ لتعزيز المسئولية االجتماعية لألفراد تجاه مؤسساتيم.

ّاعتناداًعل ٙماضبل ٓلدص البخح اذتالٕ متطلبات التنٔص املؤضطٕ يف الػهل التالٕ (*) :
متطمبات التميز المؤسسي

قيادة

مناخ

كوادر

تخطيط

دعم

سيمث

سياسات

عصرية

مؤسسي

بشرية

استراتيج

مجتمعي

أخالقي

تشجيعية

مؤىمة

مميز

مؤىمة

ي مميز

قوي

قيمي

مستمر

متميزة

إلدارة

مراجعات مستمرة وتبني آلية عصرية لممتابعة والمساءلة والمحاسبة

شكل ( )3متطمبات التميز المؤسسي ( * من إعداد الباحث)
ويبرز الشاكل السابق أن التميز المؤسسي في إطاره المعاصر يحتاج إلى مجموعة من
المتطمبات المرسخة لوجوده والتي من شأنيا أن ترتقي بالمؤسسات في إطار من التنافسية
العالمية وسعياً نحو التميز المنشود.
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ب -خصاٜص التنٔص املؤضطٕ :
تتمتع المنظمات التي تسعى إلى التميز المؤسسي بمجموعة من الخصائص الميمة وىي :
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 -1قبْل األعنال الصعب٘  :فالمؤسسات المميزة ىي تمك المؤسسات التي تقبل التحدي
بل وتتمتع بالقدرة عمى التعامل مع الطوارئ واألزمات التي تعرض عمييا وتستدعي
أن تعدل من سياساتيا الحالية لمواجية التحديات ميما كانت درجة صعوبتيا.
 -2تْفري الكٔادٗ الْاعٔ٘  :إذ تمعب القيادة الدور الرئيس في صناعة التميز داخل
المؤسسات .
 -3مْاجَ٘ املصاعب  :فقدرة المؤسسات عمى مواجية أزماتيا الطارئة واصالح األخطار
بشكل سريع يؤكد قدرتيا عمى التوافق والتميز.
 -4ارتربات البعٔدٗ عً العنل  :فالمنظمات التي يتوفر ليا خبرات بعيدة عن نطاق
عمميا وبالتحديد خدمة المجتمع والوعي التام بمتطمباتو يعد مؤش ارً ميماً من
الفعال.
مؤشرات التميز المؤسسي ّ
 -5بسامج التدزٓب  :فالمنظمات توفر لمنتسبييا حزماً من البرامج التدريبية
الفعال.
المتخصصة جديرة بأن تحافظ عمى التميز المؤسسي ّ
 -6الدق٘  :ويقصد بيا تعزيز دقة نظام التنبؤ الخاصة بيا من خالل اختيار أفضل
األساليب لتأدية الميام ،وبناء مناخ داخمي يؤكد عمى أىمية دقة التنبؤ في التأثير
عمى تميز المنظمة.

ج -معآري التنٔص املؤضطٕ
في إطار الحديث عن التميز المؤسسي فإن ىناك مجموعة من المعايير األساسية
لمتميز يجب أن تتوفر في أي مؤسسة وىي :
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 -1وجود أساس متين لتفعيل إطار الحوكمة في المؤسسات ،ويقصد بالحوكمة الحكم
الرشيد ،أو الحكم الذي يقوم عمى أساس سميم من خالل تطبيق حرفي وكامل
لمقواعد والقوانين ،وتعزيز مستوى الرقابة والمساءلة والمحاسبة والشفافية
اإلدارية.
 -2الحرص عمى حماية حقوق حممة األسيم ،وكذلك حقوق أصحاب المصالح ذوي
العالقات ال وثيقة بالمؤسسة ،بما في ذلك الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني،
والمترددين ،والجيات الممولة وغيرىا.
 -3القدرة عمى المنافسة وذلك بتقديم مخرجات حسب المواصفات المطموبة وفي إطار
يضمن تزايد إقبال المستيمكين عمى مخرجات المؤسسة.
 -4تمكين لجان المراجعة الداخمية بالمؤسسة من أن تكون مسئولة عن اإلشراف عمى
التقارير المالية واإلدارية وقياس مستوى اإلنجاز مقارنة بمستويات األداء
العالمية.
وفعال لمموارد البشرية وذلك عن طريق كفاءة وعدالة وحيادية
 -5وجود نظام قوي ّ
إجراءات التقييم والتي تضمن اختيار الموظفين األكفاء.

 -6وجود برامج تأىيل وتدريب مستمر لمموظفين.
 -7ضمان شعور الموظفين باألمان الوظيفي ،والحرص عمى منح رواتب مالئمة
تتناسب مع طبيعة العمل وانتاجيتو المؤسسية مع ضمان وجود نظام حوافز
لإلنجاو المتميز.
 -8مقاومة الفساد من خالل الفصل التام بين الوظائف التنفيذية والوظائف الرقابية في
إطار من النزاىة والشفافية.
 -9التنوع في اإلدارة العميا في المؤسسة من حيث الجنس والعرق والدين وىذا يساىم
إلى حد كبير في الحيمولة دون القيام بالسموكيات غير األخالقية ويخمق ثقافة
التزام جماعي واحساس عالي بالمسئولية لدى جميع العاممين.
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دعم ثقافة اإلبداع واإلبتكار داخل المؤسسة واالبتعاد عن أسموب استنزاف

الموظفين بل إطالق العنان إلبداعيم والبعد كل البعد عن الممارسات البيروقراطية
التي تقوم عمى فرض الق اررات من الجيات العميا إلى الجيات األدني في اإلدارات.
تمك أىم المعايير التي يقوم عمييا التميز المؤسسي داخل المؤسسات بصفة عامة في
إطار يض من الشفافية والنزاىة والقدرة عمى اإلنجاز واإلطار اإلداري المميز القادر عمى
تحصين األىداف والغايات المرجوة منو ،واعتماداً عمى ما سبق يمكن إجمال ىذه المتطمبات
في الشكل التالي (*):
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معايير التميز المؤسسي

()1
الحوكمة

()2

()3

()3

حماية حقوق

القدرة عمى

تمكين لجان

الجيات

احترام المواصفات

حممة األسيم

نظام إداري
مميز ممزم

الشريكة تمتزم

احترام القواعد

بحماية تامة

يقوم عمى
والقوانين

المؤسسة

()5

()6

فعال إلدارة
نظام ّ
الموارد البشرية

المراجعة الداخمية

المنافسة

بناء ىيكل
داخمي ميمتو
مراقبة األداء
بمنتيى الدقة
واألمانة

العاليمة لمتنافس
في إطار التميز

واألداء عالي
المستوى

()8

() 7

برامج تأىيل
وتدريب

دعم الرضا

مقاومة الفساد

الوظيفي

لمموظفين
دعم بيئة العمل بما
يحقق الرضا التام

آلية لمتدريب

ىيكمية إدارية

وفق متطمبات

عصرية

عن مناخ العمل

العمل ورغبات

تستفيد من كل

القانون لمقاومة

المؤسسي

الموظفين

الطاقات

آليات صارمة
وحاسمة وفق

الفساد..

() 9

()18

دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار

التنوع في اإلدارة العميا في
المؤسسة

إدارة التنوع تتضمن إدارة الثقافات

تتضمن الممارسة العصرية الراقية

والتباينات المعرفية والثقافية في إطار

الداعمة لمطاقات اإلبداعية لدى

الوحدة داخل المؤسسات

الموظفين.

شكل ( )4معايير التميز المؤسسي (* من إعداد الباحث)
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د -التنٔص املؤضطٕ ّإدازٗ املْازد البػسٓ٘
في سياق تحديد البحث لعالقة رأس المال البشري بالتميز المؤسسي فمن الميم جداً
التركيز عمى محور إدارة الموارد البشرية في إطار التميز المؤسسي باعتباره المسئول األول
عن ىذا التميز.
إن االىتمام بالموارد البشرية ورعايتيا يعد ظاىرة من أىم الظواىر التي تشغل بال
جميع المسئولين في المنظمات العامة والخاصة عمى حد سواء ،وذلك باعتبار أن الموارد
البشرية تمثل العنصر األىم من عناصر االنتاج ،ولعل ىذا ما دفع الدول النامية ذات
االنتاجية المنخفضة والتي كثرت بيا معدالت البطالة والتي غابت عن معايير التصنيفات
العالمية لمتميز إلى تبني سياسيات جديدية لمحاق بركب التنمية العالمية الشاممة في مطمع
القرن الحالي.
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ويمكن تصنيف ممارسات إدارة الموارد البشرية في إطار التميز إلى ممارسات أساسية
ىي :
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 -1املنازضات االختصاصٔ٘ :
وىي الممارسات التي تزاوليا إدارة الموارد البشرية في نطاق المنظمة سواء كانت
حكومية أو خاصة ،وتختمف ىذه الممارسات من منظمة ألخرى تبعاً لفمسفة اإلدارة العميا،
وحجم المنظمة ،ونوعية التكنولوجيا المستخدمة ،وخصائص سوق العمل ،وتوقعات الشركاء،
وميارة العاممين وفق ممارسات مقننة تتضمن التخطيط وترتيب الوظائف ،واستقطاب
المرشحين واختيار أفضميم ،وتعيين الكوادر في نطاق تخصصاتيا ،وتحديد نظام المتابعة
والمكافأة وبرامج التدريب التطويرية لقدرات تمك الكوادر البشرية وأسس التحفيز المادي
والمعنوي وبناء نظام راسخ لممساءلة والمحاسبة.
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 -2املنازضات اإلدازٓ٘ :
وىي التي تتضمن االنتقال من إطار تحديد االختصاصات الالئحية القانونية
التنظيمية إلى إطار الممارسات العممية التي تتضمن التطبيق الشامل لرؤية إدارة

المؤسسة في إنجاز الميام المحددة سمفاً.

 -3املنازضات االضتػازٓ٘ :
وىي التي تتضمن تقديم المشورة عن العاممين وعن كافة اإلدارات العاممة في
المؤسسة سواء من الناحية الفنية أو القانونية ،باإلضافة إلى اقتراح التحسينات
وتطوير العمميات واألنظمة المتعمقة بالعاممين من أجور وحوافز وخدمات وظروف
عمل وغيرىا ،وىذا يستمزم أن تكون إدارة الموارد البشرية أكثر التصاقاً واتصاالً
باإلدارات األخرى في المنظمة وأكثر اطالعاً عمى مشاكميا وأعمق تعاوناً وتفيماً
لشئونيا المتنوعة حتى تتمكن من أداء دورىا االستشاري بالشكل المطموب.
وفي إطار التصنيفات السابقة يرى البحث أن إدارة الموارد البشرية في المؤسسات تعد
ىي عصب اإلدارة  ،إذ من خالل ىذا التصنيف الثالثي فإن الموارد البشرية مسئولة مسئولية
كاممة عن التطور في إدارة المؤسسة ،أو التأخر والتخمف عن الركب العالمي ومن ثم فإن
االرتقاء بقدرات الموارد البشرية ىي المدخل الميم واألساس لدعم التنافسية والتميز داخل
مؤسسات التعميم في مصر ال سيما كميات التربية والتي يعد استثمار الطاقات البشرية لتحقيق
التميز خطوة ميمة عمى الطريق وصوالً إلى األىداف المرجوة.
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ننا ميهً حتدٓد مصادز اذتصْل عل ٙزأع املال البػسٖ مً خالل الػهل التالٕ :
الترقٌة

المصدر
الداخلً

النقل

اإلعالن الداخلً
الموظفٌن السابقٌن
قاعدة المعلومات

مصادر
الحصول
على
رأس
المال
البشري

االستقطاب من خالل
العاملٌن

اإلعالن
طالبً العمل

المصدر
الخارجً

أماكن التوظٌف
الجامعات والمكتبات
النقابات العمالٌة

شكل ( )5مصادر الحصول عمى رأس المال البشري
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في تحميل الشكل السابق يشير البحث إلى المالحظات التالية فيما يتعمق بطرف
الحصول عمى رأس المال البشري .
 -1قد ال تكون المؤسسة مسئولة عن نوعية القدرات البشرية بداخميا إذ تمتمكيا في إطار
المصدر الداخمي القائم عمى الترقيات اآللية أو التسكين في وظائف تم التعيين عمييا
أصالً دون ارتباط بين تمك الوظائف والمؤىالت التي يحمميا أصحابيا.
 -2المؤسسات ممزمة بأن تبحث عن آلية جديدة الستثمار الطاقات البشرية الموجودة أصالً
من خالل المصدر الداخمي من خالل تبني مجموعة من الضوابط إلعادة ىيكمية الكوادر
البشرية الموجودة واعادة توزيعيا توزيعاً يتناسب مع قدراتيا وتخصصاتيا في إطار
عممية فمترة شاممة لتمك الموارد.
 -3المؤسسات ممزمة في إطار المصدر الداخمي بأن تبحث عن قواعد جديدة لمترقية والنقل
وأن تقنن أسس اإلعالن الداخمي عن الوظائف وأن تستثمر خبرات الموظفين القدامى،
وأن تبنى قاعدة معمومات عصرية جديدة داعمة الستثمار رأس المال البشري.
 -4في إطار اإلعالن عن الوظائف والتي تمثل العنصر الميم في المصدر الخارجي لمتوظيف
فإن المؤسسات مطالبة بأن تقنن اإلعالن عن الوظائف وأن تحيطو بسياج قوي من
األسس والميارات والمعايير التي من شأنيا أن ترسخ توظيف الكوادر المستحقة فعالً
والتي تمثل استثما ارً لرأس مال جديد في المنظمة .
 -5وفي إطار االستثمار األمثل لرأس المال البشري فإن المنظمات مطالبة بالتواصل مع
شركاء التوظيف في المجتمع في الجامعات ومكاتب التوظيف والنقابات المؤىمة لكوادرىا
لسوق العمل لتبني خطة استراتيجية شاممة لتدريب وتأىيل الكوادر البشرية تمييداً
اللحاقيا بسوق العمل.

ٍـ  -مْاقع متٔص زأع املال البػسٖ يف بعض مناذج التنٔص العاملٔ٘ ّالعسبٔ٘.
في إطار تحديد أىمية رأس المال البشري يتناول البحث مواقع تميز رأس المال البشري
في مجموعة من نماذج التميز العالمية والعربية عمى النحو التالي :
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 -1زأع املال البػسٖ يف الينْذج األّزّبٕ للتنٔص EFQM
نموذج التميز األوروبي " "EFQMنموذج عالمي تبنتو عديد من الدول مثل السعودية
وكولومبيا واألردن وقطر واسبانيا وبمغاريا وبريطانيا واإلمارات والدنمارك وايطاليا وفرنسا
وروسيا وبولندا وتركيا وسويس ار وألمانيا وغيرىا...

ّٓ -2تهٌْ الينْذج األّزّبٕ مً مثاىٔ٘ معآري ننا ٓربشٍا الػهل التالٕ )51(:
المنهجيات  /الممكنات

القيادة

%10

النتائج

الموارد البشرية

نتائج الموارد

%10

البشرية %10

االستراتيجية
%10

العمميات
والمنتجا
ت

والخدمات

نتائج المتعاممين
%15

%10

الشراكة

نتائج المجتمع

والموارد %10

%10

نتائج

األداء
المؤسس
ي

%15

شكل ( )6رأس المال البشري وفق النموذج األوروبي لمتميز
وفي تحميل موقع رأس المال البشري في النموذج األوروبي لمتميز  EFQMجاءت
دراسة

"العبيد "2815متناولة التقويم الذاتي إلدارة الموارد البشرية مستعرضة الحالة

الراىنة لمكوادر البشرية بالدول العربية وتقييم رأس المال البشري مقارنة بمواصفات النموذج
األوروبي وموضحة أسس التأىيل والتطوير الوجب اتخاذىا فو ارً لالرتقاء بقدرات رأس المال
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البشري في مؤسساتنا العربية إجماالً من خالل تحميل نقاط القوة والضعف في تمك
المؤسسات.

()52

وفي تحميل المعيار الخاص بالموارد البشرية (رأس المال البشري) في النموذج
األوروبي  EFQMتجدر اإلشارة إلى أن النموذج يركز عمى المحاور التالية فيما يخص رأس
المال البشري :

()53

 التركيز عمى تخطيط الموارد البشرية وادارتيا وتطويرىا وفق رؤى عصرية حديثة. تحديد معارف العاممين وقدراتيم وتطويرىا وتنميتيا. إشراك العاممين في اإلدارة وتنمية مياراتيم الذاتية. التواصل والحوار وتدعيم بيئة العمل داخل المؤسسات. مكافأة العاممين وتقديرىم ورعايتيم.وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من المالحظات حول النموذج األوروبي لمتميز وىما :
 جاء عنصر الموارد البشرية ( رأس المال البشري) مستحوذاً عمى  %38منإجمالي التقييم الخاص باألداء ومتضمناً لـ القيادة  ، %15الموارد البشرية
 ،%15نتائج الموارد البشرية  %15عالوة عمى تداخل رأس المال البشري في كل
المعايير األخرى.
 رأس المال البشري من خالل النموذج األوروبي يحتل موقع الصدارة فالممكنات فيأساسيا تعتمد عمى قدرات بشرية مدربة ىي األساس في بناء النموذج األوروبي
لمجودة.
 االستثمار في رأس المال البشري وفق النموذج األوروبي تضمن مجموعة منالعمميات التي تعنى بالتدريب والتطوير واالنفتاح والدعم والتشجيع وبناء بيئة
مثالية لإلبداع داخا المؤسسات ،وىذا يتوافق تماماً مع الطرح الرئيس الذي طرحو
ىذا البحث وىو االعتماد عمى رأس المال البشري كمدخل رئيس لمتميز داخل
المؤسسات التعميمية واإلشارة إلى كمية التربية بدمياط من خالل التحميل الميداني
- 1885 -

متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................

لمعرفة مدى استيفاء تمك المؤسسة لعناصر التميز اإلداري من خالل االستثمار
األمثل لرأس المال البشري الموجود بيا.

 -3التْجُ الطعْدٖ للتنٔص املؤضطٕ :جاٜصٗ امللو عبد العصٓص للجْدٗ King Abdul
Aziz Quality Award
جائزة الممك عبد العزيز لمجودة من أىم الجوائز العربية في مجال الجودة والتميز
المؤسسي  ،وىي الجائزة الوطنية عمى مستوى المممكة العربية السعودية والتي تم اعتماد
انئاؤىا من قبل مجمس الوزراء بموجب خطاب المقام السامي رقم 17ب 18678/وتاريخ
 1428/11/27ىـ ،والتي تماثل نظيراتيا في بقية الدول سواء عمى المستوى اإلقميمي أو
العالمي ،وتسعى إلى تطبيق إطار مرجعي موحد لمعايير التميز المؤسسي  ،لذا صدر عن
الجائزة النموذج الوطني لمتميز لمعايير جائزة الممك عبد العزيز لمجودة ليكون بمثابة المحرك
الرئيس لتطبيقات الجودة والتميز في جميع القطاعات بالمممكة ميما اختمف مجال عمميا أو
حجميا.
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وبتحميل البحث لمجائزة وجد أن ىناك تطابق تام بينيا وبين النموذج األوروبي لمتميز
 EFQMحيث اعتمدت عمى ثمانية معايير أساسية ىي نفسيا معايير النموذج األوروبي
لمتميز ،وباستطالع تحميل الجائزة لمعيار االىتمام بالموارد البشرية تجدر اإلشارة إلى ما يمي :
 تؤمن الجائزة السعودية بأن نجاح المنشآت وتميزىا مقرون باالىتمام بالمواردالبشرية وتمكينيم.
 القناعة بأن كسب رضا المستفيدين واسعادىم مقترن اقتراناً تاماً بجودة رأس المالالبشري.
 القناعة التامة بأىمية تأىيل الكوادر البشرية مثل االلتحاق بسوق العمل من خاللتبني مجموعة من الرؤى والسياسات الداعمة ليذا التوجو.
 إعادة صياغة ىيكمية إدارية جديدة الستثمار أمثل لرأس المال البشري تضمن :أ -بناء ىياكل إدارية تنظيمية مؤىمة ومدربة.
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ب -توصيف الوظائف واعادة تسكين العاممين وفق لوائح محددة.
ج -إعادة ىيكمة الوظائف القيادية وفق رؤى وتوجيات جديدة.
د -تعديل سياسة األجور والمزايا والحوافز ووضع خطط مناسبة لممسارات والتدرج
الوظيفي.
ه -تمكين الموظفين من صناعة القرار والمشاركة الفاعمة في عممية صناعتو و اتخاذه.
و -بناء بيئة عمل جذابة تتمتع بكل مزايا المناخ التنظيمي المؤسسي السميم.
ز -تعزيز الوالء المؤسسي لدى العاممين وتدعيم طاقات اإلبداع لدييم وتحفيزىم لتقديم
مستويات أداء متفوقة تعزز األدوار المنوطة بيم وتولد فييم الطاقة اإليجابية لإلبداع
واإلبتكار وتطوير الميارات والمواىب التي يمتمكونيا.
وىنا يشير البحث إلى التأكيد المميز من قبل المممكة العربية السعودية عمى رأس المال
البشري والذي بدا واضحاً جمياً في توصيف تمك الجائزة وابراز أىدافيا وآماليا وتطمعاتيا والتي
بدأت فعالً المممكة العربية السعودية تنفيذىا وفق رؤيتيا لمتطوير  2838تمك الرؤية التي
تنطمق في مسارات عديدة لمتميز يمعب العنصر البشري فييا دو ارً ميماً في تحقيق التطمعات
الوطنية لممممكة العربية السعودية ،وىذا يتوافق تماماً مع رؤى االستثمار العالمي لرأس المال
البشري كمدخل ميم وريس لمتميز المؤسسي في كافة القطاعات داخل الدولة.

-4

التْجُ املصسٖ للتنٔص املؤضطٕ :جاٜصٗ مصس للتنٔص اذتهْمٕ Egypt
Government Excellence Award
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حميورية مصر العربية أصدرت وزارة

التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري دليل جائزة مصر لمتميز الحكومي
 Government Excellence Awardفي إصدارىا األول  2819متضمنة مايمي :

Egypt
()55

وفعال يطبق مفاىيم الحوكمة ويساىم بدوره
أ -الرؤية  :والمتضمنة لتكوين جياز إداري كفء ّ
في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر  2838لمعبور بمصر إلى مصاف
الدول المتقدمة.
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ب -الرسالة نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجياز اإلداري لمدولة لتحقيق رضا المتعاممين،
وتطوير جودة الخدمات الحكومية ،وتحسين جودة الحياة ،ودعم التنافسية المؤسسية ،والعمل
بروح ال فريق إلحداث نقمة نوعية في األداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية.
ستاّز ّمعآري ميظْم٘ التنٔص اذتهْمٕ مبصس :

جاءت الرؤية من خالل ثالثة محاور وعشرة معايير يبرزىا الشكل التالي:
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جائزة مصر لمتميز الحكومي
Egypt Government Excellence Award
المحور 1

المحور 2

المحور 3

تحقيق الرؤية

االبتكار

الممكنات

%60

%20

%20
المعيار ()7

المعيار ()1
تحقيق رؤية مصر
2030

المعيار ()5
استشراف المستقبل

المعيار ()2

المهام الرئيسية
المعيار ()3

رأس المال البشري
المعيار ()8

الممتمكات والموارد
المعيار ()6

إدارة اإلبتكار

خدمات  7نجوم

المعيار ()9
الحوكمة

المعيار ()10

المعيار ()4

إدارة المخاطر

الحكومة

االلكترونية
شكل ( )7محاور ومعايير منظومة التميز
الحكومي بمصر
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يف حتلٔل املعٔاز "ّ "6ارتاص بسأع املال البػسٖ فإٌ جاٜصٗ مصس للتنٔص اذتهْمٕ زنصت عل ٙما
()57

ٓلٕ فٔنا ٓتعلل بأضظ تينٔ٘ زأع املال البػسٖ داخل مؤضطات التعلٔه :
أ -االستثمار في رأس المال البشري واستدامتو.

ب -رفع كفاءة وانتاجية وتعزيز خمق بيئة عمل إيجابية ومبتكرة.
جـ -وضع السياسات والخطط الالزمة لتحقيق كل ىدف من أىداف األفراد والجية
بشكل مشترك.
د -تقديم خدمات إلرضاء الموظفين واالرتقاء بجودة الحياة لدييم وفق القوانين
والموائح.
هـ -تقدير جيود العاممين ومكافأتيم وتحفيزىم وتمكينيم وتعزيز قدراتيم عمى االبتكار.
و -التركيز عمى استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة والمحافظة عمييا.
ز -تحقيق التوازن بين الجنسين.
وبتحميل ذلك المعيار خمص البحث إلى أن الرؤية المستقبمية لمتوجو المصري المستدام
الستثمار رأس المال البشري داخل المؤسسات الحكومية ىو توجو طموح يتطابق تماماً مع
التوجيات التي أشار إلييا النموذج األوروبي وكذلك جائزة الممك عبد العزيز لمجودة وأوجو
التطابق يراىا البحث في :
أ -أىمية االرتقاء بقدرات العاممين.
ب -أىمية اإلعداد والتأىيل المناسب ليم قبل اإلنخراط في المؤسسات الحكومية.
جـ -أىمية تمكينيم من اإلبداع واإلبتكار وقيادة المؤسسة قيادة واعية.
د -أىمية تعزيز الوالء واالنتماء لممؤسسات التي ينتمون إلييا.
هـ -أىمية ترسيخ مبادئ التميز والتحفييز والقدرة المتواصمة عمى العطاء.
و -أىمية ترسيخ الحوار داخل تمك المؤسسات ونبذ الصراعات والعنف والتعصب.
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ز -أىمية ترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية اإلدارية بين كل العاممين.

ح -أىمية تحديث برامج التدريب أثناء الخدمة وقبميا لمواكبة التغيرات العالمية .
ط -أىمية االستفادة من الرؤى العالمية في مجال استثمار رأس المال البشري.
ويرى البحث أن تمك المنطمقات المتوافق عمييا تستحق أن تكون أساساً يعتمد عميو

لتطوير رأس المال البشري بكميات التربية في مصر ،والتي ينطمق البحث في تناوليا واقعيا
في الجزء القادم من البحث متناوالً واقع رأس المال البشري في كمية التربية جامعة دمياط

كنموذج يمكن من خاللو تقديم رؤية مستقبمية الستثمار الطاقات البشرية كمدخل لمتميز

المؤسسي داخل كميات التربية في مصر.

ثالجاً :نلٔ٘ الرتبٔ٘ بدمٔاط ّّاقع اضتجناز زأع املال البػسٖ نندخل للتنٔص
أ .جامع٘ دمٔاط" :اليػأٗ ّالتطْز"
تناول البحث فيما سبق مفيوم رأس المال البشري وأسس استثماره وكذلك التميز
المؤسسي وعالقتو برأس المال البشري من خالل مجموعة من النماذج الداعمة الستثماره
وتوظيفو توظيفاً جيداً يواكب المستجدات المحمية واإلقميمية والعالمية المتالحقة.
وفي ىذا المحور من البحث تم تناول كمية التربية بدمياط كنموذج لكميات التربية في
مصر من خالل تحميل واقع استثمار رأس المال البشري في الكمية ،وابراز أىم المعوقات التي
تحول دون االستثمار الجيد ليذا المورد وعالق ة التميز المؤسسي بالكمية باستثمار رأس المال
البشري وتحميل ىذه العالقة في سياق نقدي تحميمي.

ّقبل اذتدٓح عً ّاقع التنٔص املؤضطٕ جتدز اإلغازٗ إىل ىبرٗ تازخئ٘ مْجصٗ عً
جامع٘ دمٔاط عل ٙاليخْ التالٕ:
 -1نشأت جامعة دمياط من خالل فكرة فتح فصول لبعض كميات جامعة المنصورة
بمدينة دمياط عندما تزايدت أعداد طالب جامعة المنصورة من أبناء محافظة دمياط،
ثم صدرت ق اررات إنشاء كميات الفرع تباعاً طبقاً لموائح الكميات المناظرة بجامعة
المنصورة فبدأ العمل بكمية التربية بدمياط جامعة المنصورة في العام الجامعي
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 ،1977 / 1976أعقب ذلك كميتا العموم والتجارة في العام الجامعي / 1985
 ،1986ثم تبعيا كمية التربية النوعية في العام  1991 / 1998ثم كمية الفنون
التطبيقية في العام  ،2885 / 2884ثم كميات الزراعة واآلداب والتربية الرياضية
في العام  ،2887 / 2886في  2886/7/12صدر القرار الجميوري رقم ()276
بإنشاء فرع جامعة المنصورة بدمياط(.)58
 -2في يوليو  2812صدر القرار الجميوري رقم  19لسنة  2812بإنشاء جامعة دمياط
ومقرىا مدينة دمياط الجديدة ،واآلن تضم الجامعة كميات التربية ،العموم ،التجارة،
اآلداب ،الزراعة ،التربية النوعية ،التربية الرياضية ،الفنون التطبيقية ،اليندسة،
الحقوق ،اآلثار بواقع إحدى عشرة كمية حتى العام الجامعي الحالي / 2818
.2819

()59

 -3وتعد جامعة دمياط من الجامعات الناشئة ومن ىنا كان الحديث عن كمية التربية
جامعة دمياط كنموذج الستثمار رأس المال البشري كمدخل لمتميز ،ومن ثم فالبحث
بعد استعراض موجز لجامعة دمياط كنشأة وتطور لعدد كمياتيا وصوالً إلى الواقع
اليوم يركز عمى كمية التربية جامعة دمياط كنموذج لكيفية بناء آلية الستثمار رأس
المال البشري كمدخل لمتميز وفق التوجيات المحمية مصر  2838وكذلك التوجيات
العالمية المعاصرة والتي تؤمن بأن رأس المال البشري غداً مكوناً ميماً من مكونات
االستثمار الفعال وال سيما في مجال الطاقات البشرية الواعدة.

ب .نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ دمٔاط
سبقت اإلشارة إلى أن كمية التربية جامعة دمياط تعد أقدم كمية من كميات الجامعة التي
أنشأت في عام  1977 / 1976وفيما يمي يستعرض البحث أىم المالمح الداعمة لمتنمية

في رأس المال البشري بكمية التربية جامعة دمياط.
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 -1زؤٓ٘ الهلٔ٘ ّزضالتَا :تتنجل زؤٓ٘ الهلٔ٘ ّزضالتَا يف (:)60
زؤٓ٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ دمٔاط :تتنجل زؤٓ٘ الهلٔ٘ يف نْىَا:
مؤسسة تعميمية جامعية تسعى إلى الجودة الشاممة في إعداد المعممين واألخصائيين
والباحثين التربويين بما يحقق التنمية البشرية والمجتمعية المستدامة.

زضال٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ دمٔاط :تتنجل زضال٘ الهلٔ٘ يف:
إعداد معمم مؤىل لممنافسة ومتوافق مع معطيات مجتمع المعرفة والتطوير التكنولوجي
واالتجاىات الحديثة في التعميم والتعمم ،وتشجيع البحث التربوي من خالل اال رتقاء ببرامج
الكمية ووحداتيا المختمفة ،مع االستجابة الحتياجات المجتمع ومشكالتو التربوية وتوفير
االستشارات والخدمات الفنية المتخصصة.

ّٓس ٚالبخح مً خالل زؤٓ٘ الهلٔ٘ ّزضالتَا أىَا تَته مبا ٓلٕ:
 -1دعم التنافسية العالمية في مجال إعداد المعممين.
 -2مواكبة المستجدات التكنولوجية المعاصرة وتوظيف ىذه التقنيات تربوياً.
 -3االرتقاء بمنظومة البحث التربوي بصفة عامة والتعاطي مع مشكالت المجتمع
المحيط.
 -4تعزيز الجودة الشاممة داخل المؤسسة فيما يتعمق بمدخالتيا ومخرجاتيا وعممياتيا
المستمرة.
 -5االستثمار األمثل في رأس المال البشري والربط بين ىذا االستثمار والتنمية
المستدامة وىذا اليدف نفسو الذي يسعى البحث إلى بناء رؤية مقترحة لتحقيقو
واقعاً ممموساً داخل تمك المؤسسة التعميمية.
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ج-

ّاقع زأع املال البػسٖ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ – جامع٘ دمٔاط

في تحميل البحث لرأس المال البشري داخل كمية التربية جامعة دمياط يتم عرض ىذا
األمر من خالل محورين عمى النحو التالي:
أّالً -:أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمعاّىَٔه
فيما يمي استعراض ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بأقسام كمية التربية جامعة
دمياط في الجدول التالي(:)61
جدول ( )2إجمالي أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بكمية التربية جامعة دمياط
2819 / 2818
أستاذ
متفرغ

أستاذ

أستاذ
مساعد
متفرغ

أستاذ م

مدرس
متفرغ

مدرس

مدرس
مساعد

معٌد

االجمالً

النسبة

7

4

-

5

2

9

6

4

37

%36.3

 2تكنولوجيا التعميم

-

2

-

3

-

6

2

7

28

%19.8

 3أصول التربية

3

2

-

5

1

4

-

2

17

%16.83

1

2

5

3

-

4

3

4

22

%21.87

-

-

-

2

-

3

-

-

5

%4.95

11

18

5

18

3

26

11

17

181

م
1

4

القسم
المناىج وطرق
التدريس

عمم النفس

 5رياض األطفال
اإلجمالي

إجمالي عدد الطالب بالكمية  6797 :2819 / 2818طالب وطالبة (مستوى الميسانس والبكالوريوس)

مً خالل حتلٔل بٔاىات ادتدّل الطابل:
 يأتي قسم المناىج وطرق التدريس في المركز األول من حيث عدد أعضاء ىيئةالتدريس ومعاونييم بنسبة  36.6من إجمالي الييئة التدريسية والمعاونة ويعزي ذلك
إلى تنوع تخصصات القسم الذي يضم المغة العربية واالنجميزية والفرنسية والتاريخ
والجغرافيا وعمم النفس والكيمياء والفيزياء والرياضيات والبيولوجي والتربية الخاصة.
- 1893 -

متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................

 يأتي في المرتبة الثانية قسم عمم النفس بنسبة  %21.78وذلك لكون الييئةالتدريسية بالقسم تتضمن قسم عمم النفس التعميمي وشعبة التربية الخاصة بالكمية
أحد البرامج الدراسية الحديثة بالكمية.
 ثم تباعاً قسم تكنولوجيا التعميم بنسبة  %19.8ثم قسم أصول التربية بنسبة.%16.83
 وجاء في المرتبة األخيرة قسم رياض األطفال بنسبة  %4.95وىو من األقسامحديثة النشأة بالكمية حيث تم إنشاء ىذا القسم في عام  2815كقسم مستقل بعد أن
كان شعبة من شعب الكمية ومن األقسام التي يتوقع أن تستوعب عديداً من الطاقات
البشرية في السنوات القادمة عمى مستوى األساتذة واألساتذة المساعدين والمعيدين
لمواكبة الطفرة في أعداد الطالبات الممحقات بيذا القسم سنوياً.
 يضاف إلى ما سبق الدراسات العميا التابعة ألقسام الكمية عمى مستوى الدبموماتالعامة والمينية والخاصة ودرجتي الماجستير والدكتو اره فإن كمية التربية عمى
مستوى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من الكميات المستقرة نسبياً ومن الميم جداً
التفكير في كيفية االرتقاء بالتدريب المينية لتمك الكوادر من خالل تفعيل البرامج
المينية الحالية أو استحداث حزم برامج تدريبية جديدة تستيدف االرتقاء بقدرات رأس
المال البشري لمسادة أعضاء ىيئة التدريسومعاونييم بالكمية.
ج-

اهلٔ ٘ٝاإلدازٓ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ دمٔاط

يستعرض البحث في الجزء التالي إحصائية خاصة بالييئة اإلدارية بكمية التربية جامعة
دمياط والتي تبرزىا بيانات الجدول التالي:

()62
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جدّل ( )3اهلٔ ٘ٝاإلدازٓ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘ دمٔاط للعاو ادتامعٕ 2019/2018
م

القسم

1

القيد والحفظ

ا النسبة
لعدد

%1.191

الييئة اإلدارية بقسم المناىج وطرق

2

المئوية

التدريس

%3.573

3

الييئة اإلدارية بقسم تكنولوجيا التعميم

%2.382

4

الييئة اإلدارية بقسم عمم النفس

%1.191

5

الييئة اإلدارية بقسم أصول التربية

%1.191

6

الييئة اإلدارية بقسم رياض األطفال

%1.191

7

قسم شئون العاممين

%2.382

8

قسم شئون أعضاء ىيئة التدريس

%2.382

قسم االستحقاقات

%4.764

18

قسم المعاشات

%1.191

11

إدارة المشتريات والمخازن

%4.764

12

قسم المخازن

%1.191

13

إدارة شئون التسجيل والخريجين

%3.573

14

إدارة رعاية الطالب

%4.764

15

إدارة الدراسة واالمتحانات

%9.5 8

16

إدارة الدراسات العميا

%9.5 8

17

قسم الشئون القانونية

%2.382

9
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18

وحدة اإلنترنت

%2.382

19

اإلدارة اليندسية

%2.382

28

مكتب عميد الكمية

%2.382

21

إدارة العالقات الثقافية

%2.382

22

إدارة المكتبة

%2.382

23

إدارة الجمسات والموازنة

%3.573

24

قسم الخزينة

%1.191

25

قسم الوحدة الحسابية

26

مكتب وكيل الكمية لشئون الطالب

%1.191

27

مكتب مديرعام الكمية

%2.382

28

8

مكتب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع

1
%11.9

%1.191

وتنمية البيئة

29

قسم العامل

%5.955

38

وحدة ضمان الجودة

%3.573

المجموع

4

8

%188

مً خالل اضتطالع بٔاىات ادتدّل الطابل فإٌ إمجالٕ عدد اهلٔ ٘ٝاإلدازٓ٘ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ جامع٘
دمٔاط  84إدازٓا يف ناف٘ أقطاو الهلٔ٘ ٍّٕ ىطب٘ ضٔٝل٘ جداً جداً.
وبالعودة إلى إجمالي عدد الطالب في الكمية في مرحمتي الميسانس والبكالوريوس
وباستبعاد وظفي الدراسات العميا وعددىم " " 8فإن عدد الييئة اإلدارية لطالب مرحمتي
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الميسانس والبكالوريوس يصبح " "76وبالتالي فإن نصيب خدمة طالب الكمية البالغ عددىم
 6797حسب إحصائية  2819/2818يكون  89.4طالب لكل موظف.

()63

بالعودة إلى احصائيات طالب الدراسات العميا لكمية التربية جامعة دمياط لمعام الجامعي
 2819 / 2818نجد أن إجمالي الطالب في تمك المرحمة  1794طالب موزعين عمى النحو
التالي :
الدبموم العام ( )388طالب ،الدبموم الميني ( )368طالب ،الدبموم الخاص ()178
طالب ،الماجستير والدكتوراه قيد وتسجيل ( )956طالب وبالعودة إلى عدد موظفي الدراسات
العميا بالكمية وعددىم " "8فإن نسبة الطالب لكل موظف ىي  224,25طالب لكل
وىنا مجموعة من المالحظات يرصدىا البحث فيما يمي :
 تعد كمية التربية جامعة دمياط من أكبر كميات الجامعة من حيث طالبيا وكوادرىااإلدارية وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ومن ثم كانت نموذجاً تم االسترشاد بو
في ىذا البحث.
 تتنوع البرامج الدراسية بكمية التربية عمى مستوى الميسانس والبكالوريوس والدراساتالعميا بما يمثل زخماً يمكن تمك الكمية من ممارسة أدوار تعميمية وتنويرية ومجتمعية.
 تتنوع تخصصات الييئة اإلدارية بكمية التربية وفق المسميات الوظيفية ومن ثم تتنوعالميام الوظيفية لكل منيم في إطار العمل المنظومي المؤسسي الشامل.
 تتواصل الميام فيما يخص الطالب في قطاعات رعاية الطالب  ،والدراسةواالمتحانات ،وشئون التسجيل والخريجين ووحدة االنترنت واإلدارة اليندسية والحرفية
والمكتبة عمى مستوى طالب الميسانس والدراسات العميا في إطار تكاممي شامل.
 يخضع الكادر اإلداري في كمية التربية إلدارة واحدة متمثمة في مدير عام الكميةإضافة إلى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بالكمية الخاضعين ألحكام الكادر
الخاص وفق قانون تنظيم الجامعات.
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*

ومن خالل استطالع رأي قام بو الباحث مع عدد ( )43من أعضاء الكادر اإلداري
بالكمية تضمن االستفسار عن أىم المعوقات التي تحول دون استثمار طاقاتيم داخل الكمية
كانت إجاباتيم معبرة عن المعوقات التالي:
 -1الروتين اإلداري المعقد في كثير من اإلدارات والتي تحد من قدرتيم عمى التواصل
الفعال مع الطالب أو اإلبداع اإلداري المميز.
ّ

 -2توتر العالقة مع بعض أعضاء ىيئة التدريس مما يمثل عائقاً أمام التواصل الجيد.
 -3ضعف آليات التحفيز والتشجيع من قبل اإلدارة.
 -4كثير من العاممين اإلداريين مؤىالتيم التعميمية بعيدة جداً عن الدرجات الوظيفية
التي يشغمونيا في المنظومة اإلدارية داخل الكمية.
 -5ضعف اإلمكانيات المادية المتاحة بالكمية مما يمثل عائقاً أمام عدد من الممارسات
الفعالة.
اإلدارية ّ

 -6ضعف التنسيق بين عدد من اإلدارات ذات العالقة المباشرة فيما يخص تقديم
الخدمات لمطالب ومن ثم يمثل ذلك عائقاً كبي ارً أمام آلية األداء اإلداري السمبم.
 -7ضعف آليات التشجيع لمموظفين الحاصمين عمى درجات تعميمية عالية أثناء العمل
مما يمثل إحباطاً لدى البعض خصوصاً مع تأخر إجراءات التسوية لممؤىل األعمى.
 -8ارتفاع سن الكادر اإلداري إذ يمثل نسبة من تخطوا " "58عاماً من الموظفين
اإلداريين  %68مما يؤشر لحدوث أزمة عمى المستوى اإلداري في السنوات القادمة.
 -9ضعف التخطيط اإلداري الجيد داخل الكمية وضعف ممارسات الجودة السميمة مما
يؤثر سمباً عمى المناخ التنظيمي داخل الكمية.
-18اإلحساس بالتفرقة في المعاممة بين أعضاء ىيئة التدريس والكادر اإلداري لدى
البعض بما يؤشر لمناخ عمل يسوده توتر في العالقات اإلنسانية بين بعض
أعضائو.
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-11ضعف االىتمام بالمقترحات والمبادرات اإلبداعية التي يتقدم بيا أعضاء الكادر
اإلداري إلدارة الكمية في إطار العمل الروتيني مما يمثل عائق أمام رؤية االستثمار
في رأس المال البشري.
كانت تمك أىم العقبات التي توصل إلييا البحث من خالل استطالع رأي مجموعة من
موظفي الكمية يوم الخميس .2819/4/14



وفيما يمي يستعرض البحث الحالي الجانب الميداني وصوالً إلى بناء رؤية مستقبمية
لكيفية استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي لكميات التربية بمصر من
خالل االعتماد عمى كمية الترية بدمياط كنموذج.

الكطه الجاىٕ :اإلطاز املٔداىٕ ّٓػنل:
أّالً :الدراسة الميدانية وآلية تطبيقيا.
ثاىٔاً :تحميل نتائج الدراسة الميدانية.

أّالً :الدزاض٘ املٔداىٔ٘ ّآلٔ٘ تطبٔكَا.

عٔي٘ الدزاض٘
قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ،بيدف التأكد من
صدق وثبات األداة .ثم تم اختيار عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة ،حيث بمغ حجميا
( )228من الميتمين بأىمية استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
لكميات التربية في مصر (أعضاء ىيئة التدريس ،واإلداريين بكمية التربية بجامعة دمياط) ،وقد
تم توزيع ( )228استبانة عمييم ،تم تجميع ( )214استبانة ،وبعد تفحص االستبانات تم
استبعاد ( )14استبانة ،لعدم جدية اإلجاب ة عنيا ،وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة
لمدراسة ( )288استبانة بنسبة بمغت ( )%98.91بالنسبة لمعدد الكمى لالستبانات التي تم
توزيعيا.

 استطالع رأي قام به الباحث على هامش اال جتماع من الهٌئة اإلدارٌة لبحث آلٌات ترشح كلٌة التربٌة بدمٌاط لجائزة
التمٌز الحكومً مصر .9472
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جدول ( )4يوضح توزيع أفراد العينة
م العينة

العدد

 1أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بدمياط

88

 2اإلداريين بكمية التربية بدمياط

128

اإلجمالي

288

أداٗ الدزاض٘
في ضوء ما تم مراجعتو من األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع
الدراسة ،تم إعداد استبانة خاصة صممت لتحقيق أىداف الدراسة الحالية ،حيث تم إعدادىا
عمى النحو التالي:
 تحديد المحاور الرئيسية التي تناولتيا االستبانة.
 صياغة الفقرات الخاصة بكل محور.
 إعداد استبانة أولية الستخداميا في جمع البيانات والمعمومات.


عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين ،لمتوجيو بالحذف ،أو اإلضافة ،أو التعديل.

 توزيع االستبانة عمى العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة.

ّصف أداٗ الدزاض٘ (االضتباى٘)
تضمنت األداة في صورتيا األولية ( )69عبارة وفق تدرج ليكرت الثالثي ( موافق ،
موافق إلى حد ما ،غير موافق) ،وبعد تحكيم األداة من قبل بعض أساتذة الجامعة لمراجعتيا،
والحكم بصالحيتيا ،أسفر ذلك عن إقرار فقراتيا مع إجراء تعديالت في صياغة بعض عبارات
االستبانة.
وتم تقسيم االستبانة إلى أربعة محاور عمى النحو التالي:
احملْز األّل :دواعي التوجو نحو استثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط.
احملْز الجاىٕ :المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط.
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احملْز الجالح :أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري
لتحقيق التميزالمؤسسي داخل كمية التربية بدمياط.
احملْز السابع :أىم المتطمبات األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي
بكمية التربية بدمياط.

جدّل (ْٓ )5ضح تْشٓع ستاّز الدزاض٘ ّعدد عبازات نل ستْز
م

المحور

عدد العبارات

1

المحور األول

18

2

المحور الثاني

29

3

المحور الثالث

28

4

المحور الرابع

18
69

اإلجمالي

إجساٛات تطبٔل أداٗ الدزاض٘
شممت إجراءات إعداد االستبانة وتطبيقيا عدة إجراءات ،ىي:
 إعداد أداة الدراسة ،والتحقق من صدقيا وثباتيا.
 حصر أفراد مجتمع الدراسة ،واختيار العينة العشوائية المحددة.
 توزيع األداة عمى العينة.
 فرز االستمارات المعادة ،واستبعاد غير الصالح منيا.


معالجة البيانات إحصائيا ،واستخراج النتائج ،وعرضيا ،ومناقشتيا ،واستخالص التوصيات.

ثبات ّصدم االضتباى٘ :
تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة (ألفا لكرونباخ) حيث أكدت القيمة الحسابية
لمعامل الثبات وىى ( )8.865وجود درجة عالية من الثبات لالستبانة ككل ،وامكانية التعامل
مع االستبانة بدرجة عالية من الثقة ،والجدول التالي يوضح معامل الثبات والصدق لكل
محور من محاور االستبانة.
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جدول ( )6يوضح الثبات والصدق
المحور

عدد العبارات

الثبات

الصدق

م
1

المحور األول

18

8.725

8.851

2

المحور الثاني

29

8.868

8.927

3

المحور الثالث

28

8.844

8.919

4

المحور الرابع

18

8.876

8.936

69

8.865

8.938

اإلجمالي

وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية
واختبار كا 2لوصف وتحميل آراء أفراد عينة الدراسة ،وفقاً لمقياس ثالثي متدرج كما ىو
موضح كالتالي:
جدول ( :)7مقياس ليكرت الثالثي
الرأي

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

الوزن

3

2

1

المتوسط الحسابي المرجح

()3 - 2.34

()2.33 – 1.67

()1.66 – 1

ثاىٔاً :حتلٔل ىتاٜج الدزاض٘ املٔداىٔ٘.
تم تحميل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية ،لمتعرف عمى وجية نظر عينة الدراسة
حول متطمبات استثمار راس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي لكميات التربية في
مصر ،وذلك من خالل التعرف عمى دواعي التوجو نحو استثمار رأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط ،والمجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري
لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط ،أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق
االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط،
باإلضافة إلى التوصل ألىم المتطمبات األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز
المؤسسي بكمية التربية بدمياط ،وتم تناول كل محور بالتفصيل ،بحيث تم تحميل استجابات
كل عبارة في كل محور ،عمى أساس أن لكل سؤال عدة استجابات
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( :موافق – موافق إلى حد ما -غير موافق) ،كما قام الباحث بحساب كا 2والمتوسط الحسابي ،لترتيب عبارات كل محور ،وىذا ما يدور حولو
التفسير في الجداول التالية:
عسض ىتاٜج احملْز األّل :دّاعٕ التْجُ حنْ اضتجناز زأع املال البػسٖ لتخكٔل التنٔص املؤضطٕ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ بدمٔاط.
جدّل (ْٓ )8ضح اختباز نا 2لتهساز اضتجابات عٔي٘ الدزاض٘ للعبازات ارتاص٘ باحملْز األّل
مستوى الداللة

رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي.

54

32

02

6.5

111.55

8.85

2.68

%86.7

موافق

8

حاجة كمية التربية بدمياط إلي إعادة ىيكمة تامة
لمواردىا البشرية في ضوء معايير التميز.

82

24

02

3

1

228.73

8.85

2.81

%93.7

موافق

1

التوجو الوطني العام نحو تطوير كميات التربية

واعادة االعتبار ليا.

66.

65

2325

3

1

128.71

8.85

2.66

%88.5

موافق

7

القناعة بتدني مستوى المخرجات التي تقدميا
كمية التربية لممجتمع الدمياطي.

043

71

50

3525

2

3.5

142.14

8.85

2.68

%89.17

موافق

6

القناعة بأن العنصر البشري بكمية التربية بدمياط ال
زال بعيداً عن المؤثرات العالمية لمتميز.

001

55

22

2.25

02

6.5

72.93

8.85

2.48

%82.83

موافق

9

سرعة وتيرة التنافسية العالمية في مجال التميز

المؤسسي.

ك

%

ك

%

ك

%

051

75

022
064
022

66.
5

5
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الوزن النسبي

مواكبة التوجيات العالمية الداعمة الستثمار

موافق

ما

قيمة كا

االتجاه

46

32

4

2

169.48

8.85

2.73

%91

موافق

4

العبارة

موافق إلى حد

غير موافق

2

الترتيب

المتوسط المرجح

االستجابات

متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................
مستوى الداللة

%

الوزن النسبي

ك

%

ك

ك

%

االتجاه

موافق

ما

قيمة كا

القناعة التامة بأىمية المشاركة في مسابقة

التميز الحكومي لممؤسسات وفق الضوابط 014

52

063

81

22

71.

54

والشروط المعمنة.

التوجو المحمي نحو تدعيم التميز داخل
المؤسسات الحكومية.
حتمية تطوير الممارسات اإلدارية داخل كمية

التربية بدمياط لمواكبة التوجيات اإلدارية 042
العالمية المعاصرة.
االستفادة من معايير التميز العالمي وتطبيقيا
محمياً من خالل كمية التربية بدمياط

053

5

76

.2

46

4225

0.25

32

32

9

0

2

4.5

8.5

1.5

3

1

76.95

214.18

158.53

178.27

8.85

8.85

8.85

8.85

2.48

2.81

2.78

2.75

%82.5

%93.5

%98

%91.67

الترتيب

العبارة

موافق إلى حد

غير موافق

2

المتوسط المرجح

االستجابات

موافق

18

موافق

2

موافق

5

موافق

3

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور األول (دواعي التوجو نحو استثمار رأس المال البشري
2

لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط) يتضح أن :جميع قيم كا لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (.) 8,85

وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور األول (دواعي التوجو نحو استثمار رأس المال
البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،إذ جاءت العبارات
األ ربعة األولى عمى النحو التالي:
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 -1التوجو الوطني العام نحو تطوير كميات التربية واعادة االعتبار ليا.
 -2التوجو المحمي نحو تدعيم التميز داخل المؤسسات الحكومية.
 -3االستفادة من معايير التميز العالمي وتطبيقيا محمياً من خالل كمية التربية بدمياط
 -4مواكبة التوجيات العالمية الداعمة الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز
المؤسسي.
وىذا يؤكد أىمية اليقين بأن تطوير كميات التربية لدى العاممين فييا قادم ال محالة
وسط اىتمام حكومي جديد بالتميز والجودة داخل المؤسسات الحكومية وفي الوقت نفسو
مواكبة التوجيات العالمية الداعمة لمتميز كمدخل الستثمار رأس المال البشري وىذا يتوافق
مع دراسة "البنك الدولي  "2819عن أسس االستثمار في رأس المال
وجاءت العبارات الثالث األخيرة مرتبة عمى النحو التالي :
 -1حاجة كمية التربية بدمياط إلي إعادة ىيكمة تامة لمواردىا البشرية في ضوء معايير التميز.

 -2سرعة وتيرة التنافسية العالمية في مجال التميز المؤسسي.
 -3القناعة التامة بأىمية المشاركة في سابقة التميز الحكومي لممؤسسات وفق الضوابط
والشروط المعمنة.
وىذا يؤكد أن عينة الدراسة لدييا قناعة تامة بأن المشاركة الفاعمة لكمية التربية في
مسابقات التميز ميمة جدأً ولكنيا ال زالت تسير بخطى بطيئة -إلى حد ما -فيما يتعمق
بإعادة ىيكمية الموارد البشرية ومواكبة التنافسية العالمية والمشاركة في مسابقات التميز
العالمية والمحمية.
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 عسض ىتاٜج احملْز الجاىٕ :اجملاالت األضاضٔ٘ الضتجناز زأع املال البػسٖ لتخكٔل التنٔص املؤضطٕ بهلٔ٘ الرتبٔ٘ بدمٔاط.
جدّل (ْٓ )9ضح اختباز نا 2لتهساز اضتجابات عٔي٘ الدزاض٘ للعبازات ارتاص٘ باحملْز الجاىٕ /اجملال األّل :االزتكا ٛبكدزات العاملني

معاصرة لالرتقاء بمستوى تأىيل الكوادر البشرية

مستوى الداللة

االستفادة من رؤي الخبراء في إعداد برامج تدريبية

الوزن النسبي

إعادة تقييم برامج التدريب المعاصرة.

االتجاه

ك

%

ك

%

ك

%

الترتيب

موافق

العبارة

موافق إلى حد ما

غير موافق

قيمة كا2

المتوسط المرجح

االستجابات

144

72

55

27.5

1

8.5

156.35

8.85

2.72

%98.5

موافق

1

138

69

59

29.5

3

1.5

137.94

8.85

2.68

%89.17

موافق

2

لتحقيق التميز المؤسسي.

تطوير برامج تنمية القدرات المقدمة لمسادة أعضاء
ىيئة التدريس ومعاونييم لالرتقاء بالقدرات الداعمة

128

68

67

33.5

13

6.5

85.83

8.85

2.54

%84.5

موافق

3

لمتميز وتطبيقيا عممياً داخل الكمية.

االستفادة من برامج التدريب العالمية لالرتقاء بقدرات

العنصر البشري داخل كمية التربية بدمياط لتحقيق التميز.

استخدام منظومة جديدة لمتدريب تتضمن توفير الراحة
لمعاممين في كمية التربية بدمياط لتحقيق أعمي درجة

142

71

42

21

16

8

132.69

8.85

2.63

%78.67

موافق

5

116

58

78

35

14

7

78.24

8.85

2.51

%83.67

موافق

4

من درجات األداء المميز.

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور الثاوي (المجاالت األساسية الستثمار رأس المال

البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط /المجال األول :االرتقاء بقدرات العاممين) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت
دالة احصائيا عند مستوى داللة (.) 8,85
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وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال األول :اال رتقاء بقدرات العاممين) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة
أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو التالي :
 -1إعادة تقييم برامج التدريب المعاصرة.
 -2االستفادة من رؤي الخبراء في إعداد برامج تدريبية معاصرة لالرتقاء بمستوى تأىيل
الكوادر البشرية لتحقيق التميز المؤسسي.

 -3تطوير برامج تنمية القدرات المقدمة لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لالرتقاء
بالقدرات الداعمة لمتميز وتطبيقيا عممياً داخل الكمية.

 -4استخدام منظومة جديدة لمتدريب تتضمن توفير الراحة لمعاممين في كمية التربية
بدمياط لتحقيق أعمي درجة من درجات األداء المميز.
 -5االستفادة من برامج التدريب العالمية لالرتقاء بقدرات العنصر البشري داخل كمية
التربية بدمياط لتحقيق التميز.
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مستوى الداللة

المتوسط

ك

المرجح

ك

%

ك

%

%

النسبي %

كا

الوزن

العبارة

موافق إلى حد ما

2

االتجاه

موافق

غير موافق

قيمة

الترتيب

االستجابات

126

63

58

29

16

8

92.39

8.85

2.55

85

موافق

4

بناء مناخ سميم داخل الكمية يعتمد عمي التسامح

114

57

76

38

18

5

83.84

8.85

2.52

84

موافق

5

دعم العالقات االجتماعية بين العاممين داخل الكمية في

133

66.5

64

32

3

1.5

126.85

8.85

2.65

88.33

موافق

2

127

63.5

72

36

1

8.5

119.65

8.85

2.63

87.67

موافق

3

بناء ىيكمة إدارية داعمة قادرة عمي التطوير واالنجاز.
واالنفتاح عمى اآلخر.

إطار من الحب والتسامح وروح العمل الواحدة.
تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون بناء بيئة داعمة
لالستثمار البشري داخل كمية التربية بدمياط
لتحقيق التميز المؤسسي.
إعادة تأىيل الكوادر البشرية داخل الكمية لمواكبة المستجدات في
مجال االستثمار البشري لتحقيق التميز المؤسسي

141

78.5

59

29.5

-

-

83.65

8.85

2.71

98.17

موافق

1

وىذا الترتيب يؤكد أن برامج التدريب المعاصرة لتأىيل رأس المال البشري في حاجة ماسة إلى إعادة تقييم وكذلك االستفادة من التوجيات
العالمية وبناء آلية واقعية جديدة لتدريب وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم داخل كمية التربية بدمياط ،وىذه التوجيات المعاصرة
تتفق مع ما أشارت إليو دراسة  World Bank 2018من حتمية إعادة النظر في آليات استثمار أرس المال البشري في التعميم عامة
ومؤسسات اإلعداد بصفة خاصة.
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جدول ( )18يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور الثاني /المجال
الثالث :خمق بيئة داعمة لالستثمار البشري وتحقيق التميز المؤسسي لكمية التربية بدمياط
االستجابات

العاممين عمى

تنوعاتيم داخل

0.0

9125

09

9.5

-

مستوى الداللة

تدعيم العالقة بين

-

المتوسط المرجح

%

الوزن النسبي

ك

%
229.9

8.8

2.9

96.8

8

5

1

8

االتجاه

ك

%

ك

غير موافق

كا2

موافق

الترتيب

موافق

العبارة

موافق إلى حد ما

قيمة

1

الكمية.

نشر الوعي المؤكد
المرسخ ألىمية

الوالء واالنتماء

066

.2

23

16

3

1

228.6

8.8

2.8

5

5

2

94

موافق

5

لممؤسسة.

ترسيخ توجو
العاممين في

المؤسسة إلى تبني

مبادرات وفعاليات

023

.6

3.

14

-

-

188.6

8.8

2.8

95.3

9

5

6

3

موافق

4

مرسخة لموالء

واالنتماء لمكمية.
عقد دورات تدريبية
لتعزيز بين الوالء

واال نتماء لدى

العاممين في كمية

0.1

91

0.

9

3

1

التربية بدمياط

298.7

8.8

2.8

96.3

7

5

9

3

موافق

2

لتحقيق التميز
المؤسسي.

تمكين العاممين من
الدفاع عن

مؤسستيم

ومواجية النقد
اليدام الذي

026

..

34

12

-

-

286.4

8.8

2.8

4

5

8

96

موافق

3

يتناوليا في إطار
من احترام الرأي

والرأي اآلخر.

مه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور الثاوي
( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية
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متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................
بدمياط /المجال الثالث :خمق بيئة داعمة لالستثمار البشري وتحقيق التميز المؤسسي لكمية التربية

بدمياط) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (8,85

).

وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال الثالث :خمق بيئة داعمة لالستثمار البشري وتحقيق التميز المؤسسي لكمية

التربية بدمياط) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو
التالي :
 -1إعادة تأىيل الكوادر البشرية داخل الكمية لمواكبة المستجدات في مجال االستثمار
البشري لتحقيق التميز المؤسسي
 -2دعم العالقات االجتماعية بين العاممين داخل الكمية في إطار من الحب والتسامح
وروح العمل الواحدة.
 -3تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون بناء بيئة داعمة لالستثمار البشري داخل كمية
التربية بدمياط لتحقيق التميز المؤسسي.
 -4بناء ىيكمة إدارية داعمة قادرة عمي التطوير واالنجاز.
 -5بناء مناخ سميم داخل الكمية يعتمد عمي التسامح واالنفتاح عمى اآلخر.
وىنا تبرز أىمية الكوادر البشرية داخل كمية التربية وأىمية أن يجمعيا مناخ اجتماعي آمن
يرسخ الحوار ويدعم التوجيات العامة نحو التميز واإلنجاز المؤسسي.
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جدول ( )11يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور الثاني /المجال الرابع :تعزيز الوالء واالنتماء لدى العاممين في كمية التربية

بدمياط

االستجابات
مستوى الداللة

المتوسط المرجح

ك

الوزن النسبي

ك

%

ك

%

%

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

تدعيم العالقة بين العاممين عمى تنوعاتهم داخل

181

9.09

19

9.5

-

-

229.98

0.05

2.91

96.80

موافق

1

نشر الوعي المؤكد المرسخ ألهمية الوالء

111

88

83

16

3

1

228.65

0.05

2.82

94

موافق

5

ترسيخ توجه العاممين في المؤسسة إلى تبني

173

81

38

14

-

-

188.69

0.05

2.86

95.33

موافق

4

18.

9.

18

9

3

1

290.77

0.05

2.89

96.33

موافق

2

الكمية.

واالنتماء لممؤسسة.

مبادرات وفعاليات مرسخة لموالء واالنتماء لمكمية.

عقد دورات تدريبية لتعزيز بين الوالء واالنتماء

لدى العاممين في كمية التربية بدمياط لتحقيق

التميز المؤسسي.

تمكين العاممين من الدفاع عن مؤسستهم
ومواجهة النقد الهدام الذي يتناولها في إطار من

171

88

32

12

-

احترام الرأي والرأي اآلخر.
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-

206.44

0.05

2.88

96

موافق

3

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثاوي ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال الرابع :تعزيز الوالء واالنتماء لدى العاممين في كمية التربية بدمياط) ،يتضح أن
جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (.) 8,85

وتشير نتائج ال جدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال الرابع :تعزيز الوالء واالنتماء لدى العاممين في كمية التربية بدمياط)
إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو التالي :
 -1تدعيم العالقة بين العاممين عمى تنوعاتيم داخل الكمية.
 -2عقد دورات تدريبية لتعزيز بين الوالء واالنتماء لدى العاممين في كمية التربية بدمياط
لتحقيق التميز المؤسسي.
 -3تمكين العاممين من الدفاع عن مؤسستيم ومواجية النقد اليدام الذي يتناوليا في
إطار من احترام الرأي والرأي اآلخر.
 -4ترسيخ توجو العاممين في المؤسسة إلى تبني مبادرات وفعاليات مرسخة لموالء
واالنتماء لمكمية.
 -5نشر الوعي المؤكد المرسخ ألىمية الوالء واالنشاء لممؤسسة.
الفعال بين العاممين عمى تنوعاتيم
وىنا يبرز دور البعد االجتماعي المرسخ لمتواصل َّ

داخل كمية التربية بدمياط وأىمية االرتقاء بقدراتيم وفق أسس عصرية داعمة لمتمكين
واإلبداع واالبتكار.
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متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................
جدول ( )12يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور الثاني /المجال
الخامس :ترسيخ مبادئ التميز والتنافس والقدرة عمي العطاء لمعاممين داخل كمية التربية بدمياط
االستجابات
مستوى الداللة

الفردية والجماعية.

-

-

229.98

8.85

المتوسط المرجح

دعم مبادرات التميز

0.0

9125

09

9.5

ك

2.91

الوزن النسبي

ك

%

ك

%

%

96.
83

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

موافق

2

احتواء الطاقات

المبدعة وتمكينيا

062

.025

23

من إبراز فكرتيا

16

5

2.5

214.16

8.85

2.79

93

موافق

4

اإلبداعية
عقد المسابقات في

مجال االبداع

اإلداري وتعزيز
أفكار التميز

والتنافس لتحقيق

06.

.4

39

14.5

2

1.5

235.69

8.85

2.97

99

موافق

1

نقمو نوعية لكمية
التربية في مجال
استثمار الطاقات

البشرية

تدعيم العالقة بين
أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييم
والكادر اإلداري

بالكمية من خالل

0.1

91

0.

9

3

1

298.77

8.85

2.89

96.
33

موافق

3

دعم مبادئ الشراكة

والحوار والتفاىم
المشترك

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثاوي ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال الخامس :ترسيخ مبادئ التميز والتنافس والقدرة عمي العطاء لمعاممين
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متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................

داخل كمية التربية بدمياط) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند
مستوى داللة (.) 8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني (المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال الخامس :ترسيخ مبادئ التميز والتنافس والقدرة عمي العطاء لمعاممين
داخل كمية التربية بدمياط) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد
العينة ،عمى النحو التالي :
 -1احتواء الطاقات المبدعة وتمكينيا من إبراز فكرتيا اإلبداعية
 -2دعم مبادرات التميز الفردية والجماعية.
 -3تدعيم العالقة بين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والكادر اإلداري بالكمية من خالل
دعم مبادئ الشراكة والحوار والتفاىم المشترك
 -4عقد المسابقات في مجال االبداع اإلداري وتعزيز أفكار التميز والتنافس لتحقيق نقمو
نوعية لكمية التربية في مجال استثمار الطاقات البشرية
وىنا يبرز مكون اإلبداع اإلداري ،ىذا المكون الغائب عن كثير من مؤسسات التعميم
في بالدنا ومن ثم فإن منح الفرصة لمكوادر البشرية داخل كمية التربية لإلبداع و اإلبتكار يعد
مطمباً حيوياً وميماً.

جدول ( )13يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور الثاني /المجال
السادس :ترسيخ مبادئ المشاركة والمحاسبة والشفافية اإلدارية داخل كمية التربية بدمياط
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متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................
االستجابات
مستوى الداللة

المتوسط المرجح

ك

الوزن النسبي

ك

%

ك

%

%

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

تطبيق لوائح الثواب
والعقاب المعتمدة
داخل الكمية تطبيقاً

176

88

24

12

-

-

286.44

8.85

2.88

96

موافق

2

صارماً
استخدام آلية جديدة
لممساءلة والمحاسبة
تتواكب مع متطمبات
التوجو نحو استثمار

166

83

25

12.5

9

4.5

223.82

8.85

2.79

93

موافق

5

رأس المال البشري
لتحقيق التميز
المؤسسي
تبني سياسات جديدة
لمقاومة الفساد
اإلداري األكاديمي

167

83.5

28

14

5

2.5

238.35

8.85

2.81

93.7

موافق

4

داخل المؤسسة
تبني سياسات جديدة
لمقاومة رفض التطوير
والتغيير داخل

173

86.5

26

13

1

8.5

258.96

8.85

2.86

95.3

موافق

3

المؤسسة
تبني سياسات جديدة
لتعزيز ثقافة الشفافية
اإلدارية كمدخل
لالرتقاء بالعنصر

179

89.5

21

18.5

-

-

228.39

8.85

2.98

96.5

موافق

البشري داخل كمية
التربية لتحقيق التميز
المؤسسي

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثاوي ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال السادس :ترسيخ مبادئ المشاركة والمحاسبة والشفافية اإلدارية داخل
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1

متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................

كمية التربية بدمياط) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى
داللة (.) 8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( المجاالت األساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
التربية بدمياط /المجال السادس :ترسيخ مبادئ المشاركة والمحاسبة والشفافية اإلدارية داخل كمية
التربية

بدمياط) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى

النحو التالي :
 -1تبني سياسات جديدة لتعزيز ثقافة الشفافية اإلدارية كمدخل لالرتقاء بالعنصر
البشري داخل كمية التربية لتحقيق التميز المؤسسي
 -2تطبيق لوائح الثواب والعقاب المعتمدة داخل الكمية تطبيقاً صارماً
 -3تبني سياسات جديدة لمقاومة رفض التطوير والتغيير داخل المؤسسة
 -4تبني سياسات جديدة لمقاومة الفساد اإلداري األكاديمي داخل المؤسسة
 -5استخدام آلية جديدة لممساءلة والمحاسبة تتواكب مع متطمبات التوجو نحو استثمار
رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي
وىنا تبرز الشفافية اإلدارية المرتبطة في الوقت نفسو بمعايير العدالة والحيادية
والمساءلة والمحاسبة كأسس راسخة يجب االعتماد عمييا في إطار آليات دعم التميز
المؤسسي وكيفية استثمار الطاقات البشرية داخل كمية التربية بدمياط لتحقيق ىذا التميز
المنشود.
 عرض نتائج المحور الثالث :أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس
المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط.
جدول ( )14يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثالث /معوقات إدارية
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االستجابات

عمي مركزية االدارة.
غياب ثقافة اإلبداع

اإلداري لغياب المناخ

118

55

84

42

6

مستوى الداللة

الق اررات واالعتماد

5

3

87.84

8.85

المتوسط المرجح

البيروقراطية في اتخاذ

132

66

63

31.5

5

2.

121.21

8.85

2.64

2.52

الوزن النسبي

ك

%

ك

%

ك

%

87.83

84

االتجاه

رقم العبارة

موافق إلى حد ما

موافق

موافق

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

6

9

الداعم لذلك.
غياب ثقافة

االستثمار في مجال
رأس المال البشري

184

52

88

44

7

كمكون إداري أصيل

3.
5

81.18

8.85

2.48

82.58

موافق

1
8

داخل الكمية.

غياب ثقافة التميز
المؤسسي وضعف
القناعة بأىميتيا

163

81.5

35

17.5

2

1

216.86

8.85

2.81

93.58

موافق

1

لغياب الدعم اإلداري.

ضعف القدرات
اإلدارية وغياب ثقافة

المبادرة واإلبداع في

158

79

39

19.5

3

1.
5

197.31

8.85

2.78

92.58

موافق

2

اتخاذ القرار.
تنوع التشكيالت
اإلدارية المعقدة داخل

الكمية بما يعيق

التوجو نحو استثمار

143

71.5

58

25

7

3.
5

144.89

8.85

2.68

89.33

موافق

3

الطاقات البشرية
لصناعة التميز.
الخوف من العقاب
والوقوع تحت
المساءلة والمحاسبة

112

56

82

41

6

3

89.52

8.85

2.53

84.33

موافق

8

لدي كثير من الكوادر

اإلدارية داخل الكمية.
االزدواجية المعقدة
بين الميام األكاديمية

121

68.5

78

35

9

4.
5
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االستجابات

مستوى الداللة

المتوسط المرجح

%

الوزن النسبي

ك

%

ك

ك

%

االتجاه

رقم العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

ألعضاء ىيئة
التدريس والميام
اإلدارية بما يعوق

مسيرة التميز اإلداري

الفعال.
االحساس الدائم
بغياب التقدير

المعنوي والمادي

136

68

58

29

6

3

128.38

8.85

2.65

88.33

موافق

4

تجاه مبادرات اإلبداع
واالنجاز داخل الكمية.
وجود بعض القيادات

اإلدارية المحبطة غير
المشجعة الستثمار
الطاقات ودعم دورىا

116

58

76

38

8

4

89.48

8.85

2.54

84.67

موافق

في تحقيق التميز

المؤسسي الفعال.

ومه وتائج الج دول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثالث ( أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات إدارية) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل

العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات إدارية) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة
أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو التالي :
غياب ثقافة التميز المؤسسي وضعف القناعة بأىميتيا لغياب الدعم اإلداري.
 -1غياب ثقافة االستثمار في مجال رأس المال البشري كمكون إداري أصيل داخل الكمية.

- 1118 -

7

متطلبات استثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي العملية .....................................

 -2تنوع التشكيالت اإلدارية المعقدة داخل الكمية بما يعيق التوجو نحو استثمار الطاقات
البشرية لصناعة التميز.
 -3االحساس الدائم بغياب التقدير المعنوي والمادي تجاه مبادرات اإلبداع واالنجاز داخل
الكمية.
 -4االزدواجية المعقدة بين الميام األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس والميام اإلدارية بما
يعوق مسيرة التميز اإلداري الفعال.
 -5البيروقراطية في اتخاذ الق اررات واالعتماد عمي مركزية االدارة.
 -6وجود بعض القيادات اإلدارية المحبطة غير المشجعة الستثمار الطاقات ودعم دورىا
في تحقيق التميز المؤسسي الفعال.
 -7الخوف من العقاب والوقوع تحت المساءلة والمحاسبة لدي كثير من الكوادر اإلدارية
داخل الكمية.
 -8غياب ثقافة اإلبداع اإلداري لغياب المناخ الداعم لذلك.
 -9ضعف القدرات اإلدارية وغياب ثقافة المبادرة واإلبداع في اتخاذ القرار.
 -18غياب ثقافة االستثمار في مجال رأس المال البشري كمكون إداري أصيل داخل
الكمية.
ويظير من خالل ترتيب عبارات المحور أن غياب ثقافة اإلبداع المؤسسي والتميز
داخل كمية التربية يعد العائق األبرز إذ من الميم جداً أن نغير ثقافة المكونات البشرية
وقناعاتيم نحو اإليمان بالتميز والقدرة عمى النجاح مثل الشروع في أية ممارسات أخرى
تفرض عمييم فرضاً وىذا التوجو كما أشارت إليو دراسة ( جوىر والباسل .)2818
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جدول ( )15يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثالث /معوقات بيئية

المؤسسي داخل
الكمية
ضعف البنية
التحتية ومن ثم

غياب القدرة عمى
دعم التميز
المؤسسي.

غياب تبني نظام
األمان والسالمة
والصحة المينية
داخل الكمية.
ضعف إجراءات
مواجية األزمات
والمخاطر داخل
الكمية.
ضعف ثقافة
احترام بيئة
المؤسسة لدى
منتسبييا مما

159

133

148

153

5

79.
5

66.
5

78

76.
5

58

37

68

55

48

25

18.5

38

27.5

28

3

4

7

5

7

مستوى الداللة

147

73.

المتوسط المرجح

ك

ندرة المخصصات
المادية الداعمة
لمبادرة التميز

%

ك

%

ك

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

موافق

الترتيب

موافق

غير

قيمة كا2

الوزن النسبي %

االستجابات

%

1.5

2

3.5

2.5

3.5

161.69

288.43

128.81

139.68

175.78

8.85

8.85

8.85

8.85

8.85

2.72

2.78

2.63

2.68

2.73

98.67

92.5

87.67

89.17

91

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

3

1

5

4

2

يؤثر سمباً عمى
التميز المؤسسي.

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثالث ( أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات بيئية) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل
العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
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التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات بيئية) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة
أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو التالي :
 -1ضعف البنية التحتية ومن ثم غياب القدرة عمى دعم التميز المؤسسي.
 -2ضعف ثقافة احترام بيئة المؤسسة لدى منتسبييا مما يؤثر سمباً عمى التميز
المؤسسي.
 -3ندرة المخصصات المادية الداعمة لمبادرة التميز المؤسسي داخل الكمية
 -4ضعف إجراءات مواجية األزمات والمخاطر داخل الكمية.
 -5غياب تبني نظام األمان والسالمة والصحة المينية داخل الكمية.
وفق ىذا الترتيب فإن البنية األساسية التحتية بالكمية ال زالت في حاجة إلى إعادة بناء
ىيكمي شامل لمواكبة التوجيات العالمية لمتميز المؤسسي وفي نفس الوقت التفكير في عالج
جدي لممشكالت التنظيمية والمالية التي تعد مؤرقة لكافة جيود التطوير.
جدول ( )16يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثالث /معوقات مجتمعية
االستجابات

مستوى الداللة

المتوسط المرجح

%

%

%

فقدان الثقة المجتمعية
في الكمية لغياب

138

65

67

33.5

3

الوزن النسبي %

ك

ك

ك

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

1.5

128.91

8.85

2.64

التكميف من طالبيا.

87.8
3

موافق

4

غياب التنسيق بين
الكمية والمجتمع
الخارجي فيما يتعمق

144

72

55

27.5

1

8.5

211.37

8.85

2.72

98.5
8

موافق

2

بجودة مخرجاتيا.
إغفال المجتمع ألىمية
كمية التربية وكوادرىا

138

69

59

29.5

3

1.5
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االستجابات

مستوى الداللة

المتوسط المرجح

%

%

الوزن النسبي %

ك

ك

ك

االتجاه

العبارة

موافق إلى حد ما

الترتيب

موافق

غير موافق

قيمة كا2

%

ومن ثم التأثير سمباً
عمى تميزىا.
غياب التنسيق بين
الكمية ومؤسسات

المجتمع المدني

والشركاء فيما يتعمق

بتبني مبادرات الستثمار

125

62.5

67

33.5

8

4

182.62

8.85

2.59

86.1
7

موافق

5

رأس المال البشري
لتحقيق التميز
المؤسسي.

غياب التنسيق بين
الكمية ومؤسسات

التعميم بدمياط فيما

يتعمق باستثمار طاقات
أعضاء ىيئة التدريس

151

75.5

42

21

7

3.5

169.13

8.85

2.72

98.6
7

موافق

1

بالكمية ومن ثم أثر
سمباً عمى مستوى
التميز المؤسسي.

ومه وتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عيىة الدراسة للعبارات الخاصة بالمحور
الثالث (أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات مجتمعية) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل

العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة (.)8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الثاني ( أىم المعوقات التي تحول دون تحقيق االستثمار الفعال لرأس المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط /معوقات مجتمعية) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا
لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى النحو التالي :
 -1غياب التنسيق بين الكمية ومؤسسات التعميم بدمياط فيما يتعمق باستثمار طاقات
أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ومن ثم أثر سمباً عمى مستوى التميز المؤسسي.
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 -2غياب التنسيق بين الكمية والمجتمع الخارجي فيما يتعمق بجودة مخرجاتيا.
 -3إغفال المجتمع ألىمية كمية التربية وكوادرىا ومن ثم التأثير سمباً عمى تميزىا.
 -4فقدان الثقة المجتمعية في الكمية لغياب التكميف من طالبيا.
 -5غياب التنسيق بين الكمية ومؤسسات المجتمع المدني الشركاء فيما يتعمق بتبني
مبادرات الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي.
الفعال وىو
وتؤكد نتائج ىذا المحور عمى غياب مكون رئيس من مكونات االستثمار َّ
االنفتاح المجتمعي عمى مؤسسات التعميم في دمياط ،فيناك عزلة كبيرة جداً بل وفتور في
العالقة بين كمية التربية ومؤسسات التعميم بمحافظة دمياط مما يؤثر سمباً عمى منظومة
االستثمار في العنصر البشري داخل كمية التربية بدمياط لتحقيق التميز المؤسسي.
 عرض نتائج المحور الرابع :أىم المتطمبات األساسية الستثمار رأس المال البشري
لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط.

جدول ( )17يوضح اختبار كا 2لتكرار استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الرابع
االستجابات
مستوى الداللة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

%

االتجاه

ك

%

ك

%

ك

كا2

الترتيب

موافق

العبارة

موافق إلى حد ما

غير موافق

قيمة

تبني التوجو المصري
لمتميز من خالل جائزة
التميز الحكومي
المؤسسي 2819

16
167

83.5

33

16.5

--

--

7.8

8.85

5

فيما يتعمق باستثمار

2.
84

94.5

موافق

2

رأس المال البشري
االستفادة من نماذج
التميز العالمية
واإلقميمية فيما يتعمق

15
163

81.5

37

18.5

--

--

2.2
6

باستثمار طاقات رأس
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االستجابات
مستوى الداللة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

%

االتجاه

ك

%

ك

%

ك

كا2

الترتيب

موافق

العبارة

موافق إلى حد ما

غير موافق

قيمة

المال البشري لتحقيق
التميز المؤسسي.
استخدام رؤي عصرية
جديدة الستثمار
الطاقات البشرية بما
يتوافق مع إمكانيات

18
178

85

38

--

15

--

8.1

8.85

8

المؤسسة المادية

2.
85

95

موافق

1

البشرية.
بناء مناخ داعم

13

لإلبداع واالبتكار داخل

الكمية بما يمكنيا من
استثمار الطاقات

159

79.5

41

28.5

--

--

7.6

8.85

3

البشرية لتحقيق

2.
97

93.2

موافق

4

التميز المؤسسي
استخدام نظام جديد
لممساءلة والمحاسبة
يتضمن تعزيز القدرات

141

78.5

59

29.5

--

--

الذاتية لمكوادر الذاتية

83.
65

8.85

2.
71

98.2

موافق

7

داخل كمية التربية
تبني منظومة تدريبية
جديدة قائمة عمي
متطمبات جودة األداء
لتحقيق التميز من

12
145

72.5

55

27.5

--

--

خالل استثمار طاقات

6.8

8.85

9

العنصر البشري

2.
73

98.8

موافق

6

بالكمية
دعم الشراكات مع
مؤسسات المجتمع
المدني والجيات

139

69.5

61

38.5

--

الشريكة الستثمار
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االستجابات
مستوى الداللة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

%

االتجاه

ك

%

ك

%

ك

كا2

الترتيب

موافق

العبارة

موافق إلى حد ما

غير موافق

قيمة

طاقات العنصر
البشري داخل كمية
التربية.
تدعيم الثقة بين
الكمية والمجتمع من
خالل تبني مبادرات
مجتمعيو تبرز القدرات

136

68

64

--

32

--

72.
11

8.85

2.
68

89.3

موافق

9

الكامنة لرأس المال
البشري بيا
استثمار التوجو
الوطني لمتطوير
والتحديث التعميمي
الشامل وخصوصاً

127

63.5

73

36.5

--

--

55.
11

8.85

2.
67

88.8

موافق

18

التوجو نحو تطوير
كميات التربية
استثمار الواقع
االلكتروني والتنموي

المعاصر لدعم

الطاقات الذاتية

144

72

56

28

--

--

91.
38

8.85

2.
72

98.6

موافق

5

لمعنصر البشري داخل

كمية التربية بدمياط

ومن نتائج الجدول السابق والخاص باستجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الرابع (أىم المتطمبات االساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية

التربية بدمياط) ،يتضح أن جميع قيم كا 2لكل العبارات جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة
(.)8,85
وتشير نتائج الجدول السابق لتك اررات استجابات عينة الدراسة لمعبارات الخاصة بالمحور
الرابع (أىم المتطمبات االساسية الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية
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التربية بدمياط) إلى أنو يمكن ترتيبيا وفقا لدرجة أىميتيا بالنسبة آلراء أفراد العينة ،عمى
النحو التالي :
 -1استخدام رؤي عصرية جديدة الستثمار الطاقات البشرية بما يتوافق مع إمكانيات
المؤسسة المادية البشرية.
 -2تبني التوجو المصري لمتميز من خالل جائزة التميز الحكومي المؤسسي  2819فيما
يتعمق باستثمار رأس المال البشري
 -3االستفادة من نماذج التميز العالمية واإلقميمية فيما يتعمق باستثمار طاقات رأس
المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي.
 -4بناء مناخ داعم لإلبداع واالبتكار داخل الكمية بما يمكنيا من استثمار الطاقات
البشرية لتحقيق التميز المؤسسي
 -5استثمار الواقع االلكتروني والتنموي المعاصر لدعم الطاقات الذاتية لمعنصر البشري
داخل كمية التربية بدمياط
 -6تبني منظومة تدريبية جديدة قائمة عمي متطمبات جودة األداء لتحقيق التميز من
خالل استثمار طاقات العنصر البشري بالكمية
 -7استخدام نظام جديد لممساءلة والمحاسبة يتضمن تعزيز القدرات الذاتية لمكوادر
الذاتية داخل كمية التربية
 -8دعم الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجيات الشريكة الستثمار طاقات
العنصر البشري داخل كمية التربية.
 -9تدعيم الثقة بين الكمية والمجتمع من خالل تبني مبادرات مجتمعيو تبرز القدرات
الكافة لرأس المال البشري بيا
 -18استثمار التوجو الوطني لمتطوير والتحديث التعميمي الشامل وخصوصاً التوجو نحو
تطوير كميات التربية
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وتشير نتئج ىذا المحور إلى أىمية استخدام الرؤى العقدية الجديدة الستثمار الطاقات
البشرية بما يتوافق مع إمكانيات المؤسسة المادية والبشرية وضرورة االندماج مع جوائز
التميز الوطني خصوصاً جائزة مصر لمتميز المؤسسي  2819مع االستفادة من الرؤى
العالمية لمتميز وىذا يتوافق مع دراسة ( غنيمة  )2818والتي أصمت لكيفية التخطيط
الستثمار رأس المال البشري لمواجية تحديات األلفية الثالثة.
واعتماداً عمى نتائج الدراسة في شقييا النظري والميداني ،يخمص البحث إلى بناء تصور

مقترح الستثمار رأس المال البشري لتحقيق التميز المؤسسي بكمية التربية بدمياط ،يتم إبرازه
فيما يمي:

الكطه الجالح :
التصْز املكرتح لهٔفٔ٘ اضتجناز زأع املال البػسٖ نندخل لتخكٔل التنٔص املؤضطٕ
لهلٔات الرتبٔ٘ يف مصس " نلٔ٘ الرتبٔ٘ بدمٔاط منْذجاً "
متَٔد :
تناول البحث في إطاره النظري تحميالً لماىية رأس المال البشري ومتطمبات استثماره
االستثمار األمثل داخل المؤسسات التعميمية بوجو عام ،ثم تناول البحث التميز المؤسسي من
الفعال ،ثم
حيث المفيوم والمكونات وأىم األطر المرجعية العالمية والمحمية لمتميز المؤسسي ّ

تناول البحث تحميالً لواقع رأس المال البشري داخل كمية التربية بدمياط مع تحميل نقدي ليذا
الواقع.
وجاءت الدراسة الميدانية متناولة واقع التميز المؤسسي داخل كمية التربية جامعة
دمياط وقياس مدى مساىمة الكوادر البشرية األكاديمية و اإلدارية في تعزيز التوجو التنوي
المستدام بالكمية سعياً لبناء تصور مقترح الستثمار رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز

المؤسسي لكميات التربية في مصر اعتماداً عمى كمية التربية جامعة دمياط كنموذج ليذ

التوجو .

وجاء التصور المقترح متضمناً مايمي :
أّالً  :األىداف العامة لمتصور المقترح.
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ثاىٔاً  :المنطمقات األساسية لمتصور المقترح.
ثالجاً :اآلليات اإلجرائية لتنفيذ التصور المقترح.
زابعاً  :العقبات المتوقع أن يواجييا التصور المقترح وسبل التغمب عمييا.
واجماالً فإن ى ذا التصور المقترح ىو انطالق مواز لمتوجو المصري المعاصر نحو

إرساء التميز المؤسسي واإلنطالق نحو آفاق تنموية عصرية جديدة تؤمن بأن رأس المال
البشري ىو األساس الذي يجب أن تعتمد عميو الحكومات واإلدارات وكذلك صناع القرار
التنفيذي في أي موقع من مواقع المسئولية لتحقيق النجاح والتميز المنشود وفيما يمي استعراض
جوانب التصور المقترح.

أّ ًال  :األٍداف العام٘ للتصْز املكرتح
يسعى التصور المقترح لتحقيق األىداف التالية :
 -1التأكيد عمى أىمية استثمار رأس المال البشري داخل كمية التربية.
 -2تعزيز القدرات والميارات التي يتمتع بيا الكوادر البشرية داخل كميات التربية.
 -3تدعيم التوجو الوطني نحو التميز المؤسسي لكميات التربية بمصر.
 -4تقديم رؤية مستقبمية شاممة لتحقيق التميز المؤسسي داخل كمية التربية بدمياط
اعتماداً عمى مبدأ استثمار رأس المال البشري.
 -5مواجية المعوقات التي تحول دون تفعيل رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التميز

المؤسسي لكميات التربية في مصر مع التأكيد عمى كمية التربية بدمياط كنموذج.

ثاىٔاً  :امليظلكات األضاضٔ٘ للتصْز املكرتح
تم بناء التصور المقترح اعتمادعمى المنطمقات التالية :
-1

البيئة المؤسسية الجيدة لكميات التربية في مصر بكوادرىا البشرية األكاديمية
واإلدارية ومن ثم أىمية التوجو نحو التوجو نحو استثمار تمك الكوادربما يحقق
الغايات المنشودة مستقبالً في تحقيق التميز المؤسسي.
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-2

التوجو العالمي لمتنمية المستدامة والتحديات المتالحقة التي تفرض عمى كميات
تفعل دور المكون البشري في
التربية في مصر أن تواكب ىذه التوجيات وأن ّ
تحقيق التميز المؤسسي استرشاداً باألطر العالمية في ىذا المجال .

-3

الوضع السيء إجماالً لكميات التربية في مصر ،وبعدىا عن التصنيف العالمي في
سياق الوضع التنافسي السيء لمجامعات المصرية عامة ومن ثم كان التوجو نحو
مواجية ىذا الوضع في محاولة إلعادة استثمار لمطاقات البشرية كمدخل ميم
لتحقيق التميز المؤسسي.
التوجو الوطني المعاصر والمتمثل في جائزة مصر لمتميز المؤسسي الحكومي ""2819

-4

وحتمية اشتراك جميع الكميات في ىذه الجائزة مما استدعى اىتماماً بالوضع الحالي
لتمك الكميات تقييماً وتحديداً لمميام والمسئوليات واعادة قراءة لمواقع استشرافاً لمستقبل جيد.

-5

القناعة بأن إعادة اإلعتبار لكميات التربية في مصر ىو إعادة حياة ليذه الكيانات
المسئولة عن إعداد المعممين الذين ىم النواة األولى ألي تنمية مستدامة في
المستقبل ومن ثم كان االىتمام بكميات التربية وتميزىا المؤسسي واالرتقاء بآليات
استثمار رأس المال البشري فييا ىو توجو نحو المستقبل.
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ثالج ًا  :اآللٔات اإلجسا ٜ٘ٔلتيفٔر التصْز املكرتح
ويمكن إيجازىا من خالل الشكل التالي * :

اآللٌات اإلجرائٌة لتنفٌذ التصور المقترح لكٌفٌة استثمار رأس المال البشري كمدخل
لتحقٌق التمٌز المؤسسً لكلٌات التربٌة فً مصر " كلٌة التربٌة – جامعة دمٌاط
نموذجا

االرتقاء
بقدرات
هٌئة
التدرٌس
ومعاونٌهم

تنمٌة
قدرات
الكادر
اإلداري
والعاملٌن
فً ضوء
المستجدا
ت

تعزٌز
والء
العاملٌن
وانتمائهم
للمؤسسة

دعم
مبادرا
ت
اإلبداع
اإلدار
ي

تعزٌز
قدرات
الهٌئة
اإلدار
ٌة

تعزٌز
الشراكات
الداعمة
للتمٌز
المؤسسً

تبنً
سٌاسات
جدٌدة
للمساءلة

والمحا
سبة

شكل ( ) 8اآلليات اإلجرائية لتنفيذ التصور المقترح لكيفية استثمار رأس المال البشري كمدخل
لتحقيق التميز المؤسسي بكميات التربية في مصر " كمية التربية بدمياط نموذجا" ( * من
إعداد الباحث )

 -1االزتكا ٛبكدزات أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّمعاّىَٔه مً خالل :
 تطوير برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بحيث تكون أكثر واقعيةوأكثر توافقاً مع المستجدات المعاصرة.
 استحداث برامج تدريبية جديدة لالرتقاء بالييئة التدريسية والييئة المعاونة وفقرؤية توافقية يتفق عمييا الجميع مدخالً لمنمو الميني المستدام.
 دعم التميز لدى السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم واستثمار جوانب ىذاالتميز في تعزيز مكانة رأس المال البشري بالكمية من خالل مجموعة من اإلجراءات
الداعمة لمنشر الدولي والبعثات الخارجية والمشاريع التعميمية المشتركة ،والشركات
الدولية المقننة.
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 تمويل برامج تأىيل السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بحيث تركز عمى أسساستثمار رأس المال الفكري وتعزيز توجياتيم نحو اإلبداع واالبتكار واستقطاب
الطاقات الواعدة وتوفير البيئة اآلمنة الداعمة والمشجعة ليا.
 التأكيد عمى أن اجتياز عدد معين من دورات تنمية قدرات السادة ىيئة التدريسمتطمب رئيس من متطمبات الترقية لمدرجات األعمى في إطار منظومة تدريبية
عصرية.
 التأكيد عمى أىمية تأىيل وتدريب الييئة المعاونة من خالل التدريبات الموجية ،أوحضور السينمارات الخاصة باألقسام التي ينتمون إلييا أو من خالل المشاركة
الفاعمة في تنمية قدراتيم وجعل مياراتيم تحت إشراف أساتذتيم في األقسام المختمفة
مع إعداد تقارير متابعة دورية عن تمك األنشطة الداعمة لتعزيز قدراتيم الذاتية.
 كسر الروتين واإلجراءات اإلدارية المعقدة التي تحول دون تمنع السادة أعضاء ىيئةالتدريس بغرض السفر أو اإلعارات الخارجية بما يمكنيم من تعزيز قدراتيم في مجال
التخصص وكذلك تحقيق األمن االجتماعي ليم وألسرىم في إطار الموائح المنظمة
لذلك بصورة عصرية.
 تمكين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم من أن يكون ليم تجمع ميني واحد معبرعن آرائيم وتوجياتيم وتطمعاتيم المينية واالجتماعية في إطار الشراكة وتعزيز
الممارسات الديموقراطية داخل الكمية بدالً من التجمعات اليالمية في كل كمية وكل
جامعة بعيداً عن الكميات والجامعات األخرى ويقترح البحث ىنا إنشاء نقابة خاصة
بالسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى مستوى الجميورية تتضمن كل
الجامعات في إطار نقابي قانوني يوحد الطاقات البشرية ويستثمر راس المال البشري
في سياق عصري جديد.
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 تدعيم المناخ االجتماعي داخل الجامعات من خالل تعزيز العالقات االجتماعية بينالسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم لخمق بيئة أسرية قادرة عمى توفير المناخ
اآلمن لالستثمار البشري.
وىنا يشير البحث إلى أن كمية التربية بدمياط وفق التوجو السابق مطالبة بأن تعيد
النظر في فمسفة التدريب وآلية التواصل بين السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم في
إطار األسرة الواحدة القادرة عمى التالحم لإلنتاج والتميز

 -2تينٔ٘ قدزات الهادز اإلدازٖ ّالعاملني يف ضْ ٛاملطتجدات املعاصسٗ مً خالل :
 إعادة تقييم الوضع الراىن لمكادر اإلداري واعداد خطة جديدة الستثمار الطاقاتالبشرية حسب القدرات والتخصصات.
 إعداد ال ئحة باالحتياجات التدريبية وفق اختياراتيم واحتياجاتيم األكثر إلحاحاً. بناء جسور الثقة بين اإلدارة وبين الكادر اإلداري والعاممين بالكمية بما يدعم الروحالمعنوية لدييم ويجعميم أكثر حرصاً عمى نجاح المؤسسة التعميمية.
 تفعيل منظومة المساءلة والمحاسبة بما يتضمن ذلك إقرار الحوافز والمكافآتيدعم بيئة العمل
االستثنائية لممتميزين ومعاقبة المتكاسمين في إطار القانون وبما ِّ
 مساندة أعضاء الكادر اإلداري الراغبين في التميز الميني والحصول عمى شياداتعميا أثناء الخدمة وبما ال يخل بمياميم الوظيفية مع التسوية الوظيفية لدعم ىذا
التوجو.
 االستعانة بالخبراء في مجاالت التنمية البشرية المستدامة لالرتقاء بقدرات الكادراإلداري والعاممين لما لو من تأثير نوعي في مواكبة التحديات المعاصرة ومواجيتيا
بنجاح.
 منح الفرصة لإلبداع واإلبتكار اإلداري والتحول إلى منظومة األداء التكنولوجيالعصري المستثمر لمطاقات والقادر عمى االرتقاء بيا وفق معايير عصرية جديدة.
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 تمكين الكادر اإلداري من التعبير المناسب عن تطمعاتو وآمالو وأزماتو ومشكالتو فيالفعال مع اإلدارة بما يمكن من خمق بيئة عمل آمنة
إطار من الديموقراطية والحوار ّ
الفعال وفق متطمبات الرضى الوظيفي.
قائمة عمى االستثمار البشري ّ

 تمكين الكادر اإلداري من بناء تنظيمات موحدة بإشراف المؤسسات وفق الموائحالمنظمة لذلك بما يتضمن منحيم الفرصة لممشاركة في صناعة القرار المؤسسي
السميم.
 تعزيز الوالء واالنتماء لممؤسسة لدى العاممين فييا من خالل الفعاليات الداعمة لذلكمثل ال ندوات والمسابقات والمقاءات مع متخصصين في مجال التنمية البشرية
المستدامة.
ويرى الباحث أنو يمكن تنمية قدرات الكادر اإلداري والعاممين في كمية التربية بدمياط
في ضوء المقترحات السابقة من خالل تطوير برامج التدريب ،وتعزيز مبادئ الرضا الوظيفي،
واعادة الييكمية اإلد ارية ،واستثمار الطاقات الواعدة ،وتنمية اإلبداع واإلبتكار داخل الكمية،
والمشاركة اليادفة في صنع القرار ،واالنفتاح عمى المستجدات الثقافية واالجتماعية المعاصرة،
واالستفادة من الثورة التكنولوجية بكل معطياتيا الرقمية الجديدة.

 -3تعصٓص ّال ٛالعاملني ّاىتناَٜه للنؤضط٘ مً خالل :
 تنظيم الفعاليات الثقافية الداعمة ليذا التوجو. تطبيق مقاييس عصرية داخل المؤسسة لقياس درجة الوالء واالنتماء ليا. تعزيز بيئة العمل التعاوني بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة. التكاتف الكامل في إدارة األزمات بما يمكن كل العناصر من التوحد والتالحم تحتخطة المؤسسة في إطار الوالء واالنتماء ليا.
 ابتكار آليات جديدة إلدارة التنوع داخل المؤسسة بما يحقق معايير العدالة والحيادية. االندماج مع المجتمع واالحتفال باألعياد القومية داخل المؤسسة مع طالبيا وأعضاءىيئة التدريس بيا في جو أسري مفعم بالود والتسامح.
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 التأ ني في اختيار الكوادر اإلدارية الشاغمة لموظائف وفق معايير عصرية يمثلاالنتماء والوالء لممؤسسة أىم ىذه المعايير.
ويمكن تعزيز ىذا التوجو لدى العاممين في كمية التربية بدمياط من خالل التالحم
األسري داخل الكمية ،ومشاركة فاعمة في كافة الفعاليات الداعمة لموالء واال نتماء لممؤسسة،
وبناء مناخ اجتماعي آمن قائم الود واالحترام المتبادل ،وتأكيد الحرص عمى أن تكون الكمية
مميزة وجديرة بثقة القيادات والمجتمع المحيط بيا اعتماداً عمى والء أعضائيا ليا.

 -4دعه مبادزات اإلبداع ّاإلبتهاز اإلدازٖ مً خالل :
 تبني الطاقات اإلبداعية الواعدة في مجال اإلدارة داخل المؤسسة. تنظيم المسابقات الداعمة لإلبتكار اإلداري والتميز المؤسسي. تقديم الحوافز المادية الداعمة لإلبداع واإلبتكار. تمكين المبدعين من تنفيذ رؤاىم وتصوراتيم اإلبداعية في إطار من الشفافيةوالنزاىة والموضوعية وبعيداً عن تعقيدات الروتين الممل.
 تسويق المبادرات اإلبداعية مجتمعياً لكسب ثقة المجتمع في المؤسسة تحقيقاً لمعيارميم من معايير التميز المؤسسي.
 توفير فرص تدريبية عالية المستوى لمطاقات اإلبداعية المتخصصة داخل المؤسسةوخارجيا وصوالً إلى أعمى درجة من درجات التميز اإلداري داخل المؤسسات.
ويمكن لكمية التربية بدمياط أن ترسح ىذا التوجو لدى العاممين من خالل دعم الطاقات
اإلبداعية الواعدة ومساندتيا حتى ترى النور ،وكذلك التحرر من الروتين الذي يحد من
اإلبداع ،مع تحويل سريع لمكوادر المبدعة المتميزة حتى تتمكن من تنفيذ رؤى اإلبداع
واإلبتكار اإلداري ،مع التأكيد عمى تبني برنامج عصري مميز لدعم اإلبداع واإلبتكار لدى
العاممين فييا لمواكبة المستجدات المحمية واإلقميمية والعالمية.
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 -5تعصٓص قدزات اهلٔ ٘ٝاإلدازٓ٘ مً خالل :
 إعادة تقييم الوضع الحالي لرأس المال البشري داخل المؤسسات. قياس مستويات األداء ومدى القدرة عمى اإلنجاز وفق مقاييس األداء المعتمدة. تحميل البيئة الداخمية تحميالً شامالً وحصر كل الموارد المتاحة. إعادة توزيع الموارد وفق رؤية عصرية جديدة أساسيا تجنب اليدر داخل المؤسسات.
 تبني المبادرات المؤسسية الداعمة إلى ترشيد استخدام الكيرباء والماء والمصاعدالكيربائية وغيرىا من الموارد المتاحة في إطار االستثمار األمثل لمموارد.
 تبني سياسات جديدة في النقل والترقية والتعيين وفق الحاجات الفعمية لممؤسسة وفيإطار خطة مستقبمية طموحة تعتمد عمى االستثمار األمثل لمموارد.
ويمكن لكمية التربية بدمياط أن تقوم بعممية ىندرة لمواردىا المتاحة من خالل
استقصاء شامل لموضع اإلداري داخل الكمية ،واعادة تقييم ىذا الوضع وفق المقاييس
العصرية لمجودة واالعتماد ،وتأىيل الكوادر غير المدربة والتفكير في آلية جديدة لمتعيين وفق
االحتياجات الفعمية لممؤسسة عمى مستوى العاممين اإلداريين أو عمى مستوى أعضاء ىيئة
التدريس ومعاونييم عمى السواء ،مع التأكيد عمى حسن استثمار الموارد المتاحة وترشيد
استيالك الكيرباء والماء والغاز وغير ذلك في إطار توجو واحد عام يدعو إلى ترشيد
استيالك الموارد المتاحة فعالً.

 -6تعصٓص الػسانات الداعن٘ للتنٔص املؤضطٕ مً خالل :
 بناء شراكات مع مؤسسات داعمة وشريكة في التنمية الوطنية. االنفتاح المقنن عمى مؤسسات المجتمع المدني. التواصل مع رجال األعمال الداعمين لممؤسسة واستثمار ىذا الدعم مادياً ومعنوياً. التواصل مع مؤسسات التدريب المتخصصة في مجال التميز المؤسسي لدعم أسساستثمار رأس المال البشري داخل تمك المؤسسات وفق رؤى تنموية عصرية.
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 تمقي التبرعات والمساعدات وفق الضوابط القانونية لتأكيد التالحم بين المؤسسةوالمجتمع المحيط.
 تبني المبادرات التطوعية لمؤسسات التدريب الراغبة في صقل قدرات ومواىب الييئةاإلدارية في مجال التميز المؤسسي والترحيب الكامل بيا وتذليل كافة العقبات التي
تواجو عمميا.
 االستفادة من برامج الدعم العالمية والجيات المانحة في إطار مؤسسي ىادفيستثمر تمك المساعدات ويحافظ عمى اليوية الوطنية في نفس الوقت.
وىذا التوجو العصري يمكن لكمية التربية بدمياط أن ترسخو من خالل تبني مبادرات مع
جيات شريك ة ليا باع في دعم التميز المؤسسي واالرتقاء بالقدرات البشرية لمعاممين بيا،
وكذلك قبول مبادرات رجال األعمال لتعزيز المناخ التنظيمي المؤسسي واالنفتاح المقنن عمى
المجتمع بما يجعل الشراكة مساىمة بالقعل في تطوير رأس المال البشري داخل الكمية.
 -7تبني سياسات جديدة لممساءلة والمحاسبة من خالل :
 تطبيق الموائح والقوانين المنظمة لمعمل المؤسسي ترسيخاً شامالً. نشر الوعي العام لدى العاممين داخل الكمية بأىمية االلتزام الكامل. تفعيل مبادئ الثواب والعقاب داخل المؤسسات التعميمية. استحداث آليات جديدة لممساءلة والمحاسبة تتناسب مع رؤى التطوير اإلداريواالستراتيجي المنتظر.
 نشر ثقافة العدالة والموضوعية والحيادية والبعد عن الشبيات داخل المؤسسات.ويمكن لكمية التربية بدمياط أن ترسخ ىذا التوجو من خالل نشر الوعي القانوني لدى
كوادرىا البشرية ،ودعم ثقافة االلتزام الذاتي بالقوانين والموائح المنظمة لمعمل ،واستحداث آلية
عصرية لترسيخ التوجو نحو المحاسبة الدائمة لكافة العاممين داخل الكمية في إطار المسئولية
الواحدة المشتركة وبما يجب عمى كل فرد داخل الكمية أن يمتزم بو في إطار واجباتو ويستمتع
بيا في إطار حقوقو.
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زابعاً :املعْقات املتْقع أٌ ٓكابلَا التصْز املكرتح :
ىناك مجموعة من المعوقات يتوقع أن يقابميا التصور المقترح وتتمثل في :
 -1رفض البعض لمتوجيات الحديثة نحو التميز إيماناً منيم بعد جدوى جيود التميز.
 -2ثقافة الالمباالة لدى البعض والقناعة التامة بأنو ال أمل في التطوير.
 -3غموض مفيوم االستثمار في رأس المال البشري وغياب إدراك العالقة بينو وبين
التميز المؤسسي.
 -4ضعف اإلدراك لمتوجو التنموي العصري المعاصر مصر  2838ومن ثم غياب
الدافعية لدى البعض بأىمية مواكبة التوجو التنموي العصري.
 -5ضعف اإلمكانيات المتاحة والتي ال تتوافق مع حجم التطمعات واألمنيات المنشودة.
 -6ترىل األداء اإلداري مقارنة بالمستويات العميا المطموبة من األداء اإلداري المميز.
 -7ضعف ثقافة الحوار وانتشار الصراعات واألزمات داخل المؤسسة ومن ثم ينعكس
ذلك سمباً عمى محاوالت التميز.
 -8ضعف المساءلة والمحاسبة ومن ثم ضعف مستويات األداء واإلنجاز المؤسسي.
 -9تصاعد حدة االنتقادات لمتوجيات الحديثة لتعزيز االستثمار في رأس المال البشري
كمدخل لمتميز المؤسسي.
 -18ضعف القناعة المجتمعية بمدى قدرة المؤسسة عمى إنجاز التحدي المطموب.

ّملْاجَ٘ ٍرِ املعْقات املتْقع٘ جيب اختاذ التدابري التالٔ٘ :
 -1نشر ثقافة التميز المؤسسي وتأكيد عالقتيا باالستثمار في رأس المال البشري.
 -2تدعيم روابط المحبة والتعاون والعمل الجماعي المشترك داخل المؤسسة في إطار
األسرة الواحدة.
 -3التأكيد عمى مفيوم االلتزام الذاتي لدى كل منتسب لممؤسسة كمدخل لتحقيق
النجاح والتميز.
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 -4التأكيد عمى أىمية رأس المال البشري وتدريبو وتأىيمو ووضع الضوابط الممزمة
لتحقيق ذلك كمدخل رئيس لمتميز المؤسسي.
 -5رفع سقف التوقعات لمستقبل المؤسسة اعتماداً عمى خطة طموحة واقعية تكرس
كل الجيود لمنجاح وتستثمر كل الطاقات البشرية المتاحة داخل المؤسسة.
 -6دعم ثقافة الحوار واالنفتاح عمى اآلخر.
 -7تعزيز مبادرات اإلبداع واإلبتكار داخل المؤسسة.
 -8توفير البرامج التدريبية الداعمة لالستثمار في رأس المال البشري ودعم التميز
المؤسسي.
 -9إقرار آليات صارمة لممساءلة والمحاسبة.
 -18التواصل الفعال مع الشركاء لمحصول عمى الدعم المجتمعي لمرؤى التنموية
لممؤسسة.

املساجع :
 - 77محمد ٌوسف  :تقٌٌم دور قطاع الخدمات فً تعزٌز النمو االحتوائً ،دراسى الحالة
المصرٌة ،أحوال مصرٌة ،العدد(،)14السنة ( ،)72مركز األهرام للدراسات
السٌاسٌة واالسترتٌجٌة ،القاهرة ،خرٌف  ،9471ص.04
 - 9وٌلٌام دٌفٌز  :صناعة السعادة ،كٌف باعت لنا الحكومات والشركات الكبرى
الرفاهٌة؟ ،ترجمة :مجدي عبد المجٌد خاصر ،عالم المعرفة ،ع،020
المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت ،سبتمبر ،9471ص.971
 -1فاروق عبده فلٌة :التعلٌم فً غرفة اإلنعاش ،دار الوفاء لدٌنا الطباعة والنشر،
االسكندرٌة ،9441،ص.21
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 -0سمٌر ابراهٌم حٌن  :العلوم اإلنسانٌةودور الجامعة  :ربط الجامعة بالسوق أم ربط
الجامعة بالمجتمع ،شئون اجتماعٌة ،العدد( ، )741السنة ( ،)91جمعٌة
االجتماعٌٌن ،الشارقة اإلمارات العربٌة المتحدة ،شتاء  ،9474ص.92
 -1الطاهرة السٌد محمد جمعة :االستثمار فً رأس المال البشري فً مصر ،أحوال
مصرٌة ،العدد ،14السنة( ،)72مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة
واالستراتٌجٌة ،القاهرة ،خرٌف  ،9471ص22
 - 2سعد علً العنزي  :رأس المال البشري  ،الثروة الحقٌقٌة لمنظمات أعمال القرن
الحادي والعشرٌن ،مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة ،جامعة بغداد ،مارس
 ،9447العدد (.)91
 - 1عزبً صباح  :االستثمار فً التعلٌم ونظرٌاته ،مجلة كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة
واالجتماعٌة ،العددان ٌ ،9،1ونٌو .9441
 - 1هناء حسٌن عبد المنعم  :تنمٌة رأس المال الفكري فً كلٌات التربٌة على ضوء
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